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1 JOHDANTO

”Isä tappoi lapsensa kesken aamupalan”, kirkui Ilta-Sanomat viime
syyskuussa lööpissään. ”Äiti poltti lapset ja itsensä” julisti Iltalehti jou-
lukuussa. Vanhempien on vaikea hallita lapsen kasvuympäristöstä tulvi-
vaa väkivaltaa, kun lööpit tulevat vastaan jo kauppojen ja kioskien ovil-
la. (Aula 2006a.)

Iltapäivälehtien lööpit eli mainosjulisteet ovat olleet aiheena julkisissa keskusteluissa,

vanhempien ja kasvattajien puheissa sekä mediassa kevään 2006 aikana. Keskustelu

nousi esille lapsiasiavaltuutetun esittämästä huolesta iltapäivälehtien lööppien vaiku-

tuksista lapsiin. Huoli sai alkunsa vanhemmilta tulleista yhteydenotoista lapsiasiaval-

tuutetulle. Yhteydenotot koskivat nimenomaan lööppien räikeitä, lapsille sopimatto-

mia otsikoita. Esille haluttiin tuoda lastensuojelun näkökulma ja vanhempien huoli

lööppien otsikoinnista. (Aula 2006b.)

Lapsuutta lyhentäväksi tekijäksi nähdään joukkotiedotus, joka kontrolloimattomasti

tuo lapsen ulottuville aikuisten maailman. Lapsella kuuluisi olla oikeus elää suojassa

ja tietämättä joistakin aikuisten maailmaan kuuluvista asioista. Lapsen luonnolliseen

kehitykseen kuuluu herkkä ja hidas elämän salaisuuksien valloittaminen. (Kinnunen

2001, 9.) Lööppejä kritisoivissa yhteydenotoissa ollaan huolissaan otsikoista, jotka

voivat aiheuttaa pienelle lapselle pelkoja, ahdistusta ja painajaisia sekä lisätä hänen

turvattomuuden tunnettaan. Ongelmallisemmaksi on nähty lööpit, jotka kyseenalaista-

vat lapsen luottamuksen omiin perheenjäseniinsä. Eniten lööppien otsikoissa huoles-

tuttavat väkivaltatapahtumien liian raaka ja yksityiskohtainen kuvaaminen. (Aula

2006a; Aula 2006b.)

Jyväskylässä vietettiin Perhetutkimuksen päiviä 6. – 7.4.2006. Esille tuotiin vanhem-

pien julkisuuteen tuoma huoli iltapäivälehtien lööpeistä lasten näkökulmasta. Von

Bagh & Koski (2000) ovat seuranneet iltapäivälehtien lööpeissä esiintyviä aiheita ja

Tuononen (2006) on selvittänyt vanhempien käsityksiä lööppien vaikutuksista lapsiin.

Suomessa tietomme mukaan ei ole tehty kuitenkaan yhtään tutkimusta tästä aiheesta

lasten näkökulmasta. Tässä työssä selvitetään 2. ja 6. luokkalaisten lasten ajatuksia,

tuntemuksia sekä kokemuksia iltapäivälehtien lööpeistä. Lisäksi halutaan saada tietoa

onko lasten iällä, sukupuolella ja asuinalueella vaikutusta kyseisiin asioihin.
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Tavoitteena on saada nimenomaan lasten oma ääni kuuluviin, koska lapsia tutkitaan

usein aikuisten kautta. Tutkimus on sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen. Koko-

naisuudessaan tutkimus on suoritettu puolistrukturoidulla aineistonkeruumenetelmällä.

Aineisto koostuu 76 kysymyslomakkeesta sekä kahdeksasta (8) teemahaastattelusta.

Tutkimus luokiteltiin kolmeen (3) pääteemaan: lasten ajatukset, tuntemukset ja koke-

mukset lööpeistä. Aineisto kerättiin Jyväskylässä kolmessa eri koulussa, kahdella eri-

laisella asuinalueella. Kummaltakin asuinalueelta oli tutkimuksessa mukana yksi 2. ja

yksi 6. luokka. Lapset ovat iältään 8 – 9- ja 12 – 13-vuotiaita. Aineiston keruu suori-

tettiin touko- ja kesäkuussa 2006.

2 ILTAPÄIVÄLEHTIEN LÖÖPIT

2.1 Lööpit eli mainosjulisteet

Työviikko alkaa, astumme kadulle, katseemme hakevat lööppejä kuin
koira luuta, koska se tarve on jo meihin sisäänrakennettu. Ne ovat osa
arkista navigointiamme kaupungissa. (Von Bagh & Koski 2000, 5.)

Suomalaisilla lööpeillä on ikää reilut 70 vuotta. Ilta-Sanomien ensimmäinen numero

ilmestyi 1932 Mäntsälän kapinan aikaan (Von Bagh & Koski 2000, 10). Suomeen

sana lööppi on tullut ruotsin sanasta löpsedel. Puhekielessä lööppi on nimitys iltapäi-

välehteä mainostavalle mainosjulisteelle. Meillä Suomessa lööpeistä tunnettuja ovat

muun muassa Iltalehti ja Ilta-Sanomat. (Wikipedia – Vapaa tietosanakirja 2006.)

Lööppeihin liittyy niin kovat faktat kuin suuret tunteetkin, jolloin ne lähestyvät ja pu-

huttelevat ihmisiä yksilötasolla (Von Bagh & Koski 2000, 10). Ne sisältävät usein

ajankohtaisia aiheita julkisuuden henkilöistä tai muista merkittävistä tapahtumista,

joiden oletetaan kiinnostavan kuluttajia. Elintarvikekioskit ja kaupat ovat varanneet

näyteikkunoistaan tai tiloistaan tietyn paikan lööppien esittelyyn. (Wikipedia – Vapaa

tietosanakirja 2006.)

Von Baghin ja Kosken (2006) mukaan lööppi on sekä mainontaa että journalismia eli

ajankohtaisen sekä tosiasiapohjaisen joukkotiedotussanomien tuottamista yhtä aikaa

(Von Bagh & Koski 2006, 104; Mäntylä 2004, 31). Lööppejä pidetään myös
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pelkästään journalistisina tuotoksina. (Ijäs 2006; Mediakasvatusblogi 2006). Lööpit

eivät yksinkertaisesti heijasta todellisuutta, vaan ne ovat valikoivia ja korostavia uu-

tisoinnin suhteen ja ne tuottavat aika absurdin (järjenvastainen, mieletön, mahdoton)

kuvan todellisuudesta (Napit vastakkain 2006). Yleensä lööppiä pidetään mainoksena,

joka on tiivistetyssä muodossa lehden etu- ja sisäsivujen sisältö. Sen tarkoitus on toi-

mia houkuttimena ja tärppinä varsinaiselle lehden ostamiselle. (Von Bagh & Koski

2006, 104 – 107.)

Kansalaisten keskuudessa lööpeistä syntyy päivän puheenaiheita. Ne kiteyttävät päi-

vän tunnelman, joka on ulkokohtainen, mutta samalla sisäisen kaipuun ja toiveiden

vastine. Aiheet ovat ajankohtaisia, mutta samalla oudon ajattomia ja historiattomia.

Lööppeihin sisältyy myös härnäysmomentti: mitä tälläkin tarkoitetaan? Se on samalla

näkyvä ja näkymätön, jossa yhtä olennaisia ovat varsinaiset aiheet kuin poisjätötkin.

(Von Bagh & Koski 2006, 5, 101 – 102.) Lööpit käyttävät niin sanottua agenda-valtaa

eli ne eivät raportoi asioista mitkä ovat yhteiskunnassa tärkeitä, vaan ne päättävät siitä,

mikä on tärkeää tuomalla sen voimakkaasti esille. Ne tuovat esiin epäkohtia hieman

suuremmin painokirjaimin kuin muu tiedonvälitys. (Napit vastakkain 2006).

2.2 Lööppien tulkinta – viestin vastaanottaminen

Tunneviestinnän käyttö mainonnassa tehoaa yleisöön. Tehokkaita tunneviestejä saa-

daan vetoamalla ihmisen perustarpeisiin, kuten turvallisuuteen tai sosiaalisuuteen.

Myös niin sanotut todistuskertomukset eli ihmisten henkilökohtaiset todistukset ve-

toavat median käyttäjiin hälventäen epäluuloja asiaa kohtaan. (Mustonen 2001, 46 –

48.) Median on hyvin vaikeaa päättää ihmisten puolesta, mistä heidän tulisi olla kiin-

nostuneita, esimerkiksi lööppien täytyy oikeasti heijastella kansantuntoja ja tiedontar-

vetta. Tämä pätee myös muuhun mediaan. (Napit vastakkain 2006.)

Kirjoitettu teksti ja kuva otetaan vastaan eri tavoin. Tekstin vastaanotto vaatii sanoja

muodostavien kirjainten ja kieliopin tuntemusta, jotta sen sanoma tulisi ymmärretyksi.

Kirjoitetun tekstin vaikutus ei siirry suoraan tietoisuuteen, vaan se edellyttää vastaan-

ottajalta sen tietoista prosessointia. Näin vastaanottajan kritiikki sanomaa kohtaan on

omaehtoisempaa ja sanoman manipuloivuus vähäisempää. Kuvan viesti on taas
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vastaanottajalle suorempi ja sanomaltaan tarkempi kuin tekstin. (Huovila 2005, 153.)

Suomessa lukutaidolle luodaan pohjaa esikoulussa, mutta varsinainen lukemaan opet-

taminen kuuluu koululle, koska valmiusajattelun mukaan lapsi ei ole sisäisesti valmis

lukemaan ennen kuuden ja puolen vuoden ikää (Valkonen & Vilska 2002). Yksi seit-

semästä harhasta koskien lapsia ja mediaa, on sekoittaa keskenään kuvamateriaalin ja

tekstin vaikutukset lapsiin. Lapsi muodostaa luetusta tekstistä mielikuvat itse, kun taas

kuvamateriaali on valmiiksi tuotettua. Tekstiä lukiessaan lapsella on käytössään omat

puolustusmekanismit. Kuvia katsoessaan lapsi on huomattavasi suojattomampi.

(Martsola & Mäkelä-Rönnholm 2006, 21.)

Huovilan (2005) mukaan kuvan vastaanottaminen ei vaadi sen merkkijärjestelmän ja

kieliopin tuntemista. Kuva siirtyy suoraan katsojan tietoisuuteen ja sen sisällön merki-

tys perustuu toisaalta suoraan kuvassa olevaan viestiin, toisaalta taas vastaanottajan

aikaisempaan kokemusmaailmaan, joka vaikuttaa kuvan tulkintaan. Kuvan käyttö voi

olla sen sisällön pohjalta tarkasteltuna avointa, epäsuoraa tai symbolista. Avoin näyttö

kohdistuu kuva-aiheen toimiviin ihmisiin ja toiminnan ympärillä oleviin esineisiin.

Yleensä katsoja tulkitsee ne sellaisina kuin ne ovat. Epäsuorassa kuvassa ei kerrota

kohteesta suoraan, vaan se kertoo esimerkiksi jotain jo tapahtuneen. Kuvassa olevan

symbolin tulkinta perustuu katsojan tietoon symbolin merkityksestä. Kun kuvaan on

liitetty tekstiä, se saattaa muuttaa kuvituksen sisältöä avoimesta merkityksestä epäsuo-

raksi tai symboliseksi. Jotta vastaanottaja ymmärtäisi kuvan oikealla tavalla, se täytyy

ankkuroida esimerkiksi kuvatekstin avulla. Vastaanottaja tulkitsee kuvia elämänko-

kemustensa ja kulttuuritaustansa mukaan. (Huovila 2005, 150.)

2.3 Lasten suojelu medialta

Lasten suojelu medialta jakautuu monille eri tahoille, joita varten on tehty eri sopi-

muksia ja säädetty lakeja. Lasten mediasuojelun vastuu on vanhempien lisäksi kaikilla

eri medioiden tuottajilla. Lasten suojelu medialta asettaa haasteita vanhemmille ja

kasvattajille. Heidän voi olla vaikea uskoa, että media voisi jopa traumatisoida lasta.

Lasten kokemusmaailmaan eläytyminen on vaikeaa ja sen vuoksi vanhemmille voi

tulla yllätyksenä lapsen suhtautuminen mediaan. (Martsola & Mäkelä-Rönnholm

2006, 83, 161.)
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YK:n lasten oikeuksien yleissopimuksen perusteella lapsella on oikeus vapaasti il-

maista omat näkemyksensä. Nämä on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitys-

tasonsa mukaisesti. Sen takia lapselle on annettava erityinen mahdollisuus tulla kuul-

luksi kaikissa häntä itseään koskevissa asioissa. Lapsella on myös oikeus ilmaista va-

paasti mielipiteensä ja tämä oikeus sisältää vapauden hakea, vastaanottaa ja levittää

kaikenlaisia tietoja ja ajatuksia yli rajojen. (Yleissopimus lapsen oikeuksista/artiklat

12–13.) Lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia, esimerkiksi aikuisten velvolli-

suus on suojata lasta tarpeettomilta peloilta ja ahdistuksilta (Aula 2006a).

Lasten median käytön valvominen on vanhempien vastuulla. Lapset tarvitsevat lähel-

leen läsnä olevaa aikuista, joka kykenee asettamaan rajat ja selittämään lapselle hänen

arjessaan kohtaamia asioita. Vanhempien ja kasvattajien tehtävä on antaa lapselle hä-

nen lapsuutensa ja heidän tulisi huolehtia, että koti on lapselle fyysisesti sekä psyykki-

sesti merkityksellisin turvan antaja. (Tuononen 2006, 19; Martsola & Mäkelä-

Rönnholm 2006, 181.) Aulan (2006) mukaan vastuu ulottuu myös iltapäivälehtien

lööppien tekijöihin ja heihin, jotka laittavat niitä esille. Lapsia suojellakseen vanhem-

milla tulisi olla vaihtoehtoja lööppien kohtaamisen suhteen. (Aula 2006a; Aula

2006b.)

Aikuiset syyttävät herkästi itseään tilanteissa, joissa lapsi on nähnyt vahingollista ma-

teriaalia kodin ulkopuolella (Martsola & Mäkelä-Rönnholm 2006, 162). Ihmisillä pi-

täisi olla oikeus olla kohtaamatta informaatiota, joka on makaaberia (hirveää, inhotta-

vaa, kammottavaa) ja ahdistaa. Etenkin lapsia tulisi suojella tarpeettomalta ja haitalli-

selta medialta. (Napit vastakkain 2006.)

2.3.1 Lööppien etiikka

Toimittajan vastuualue on hyvin laaja. Hän on vastuussa jutun lukijalle, työnantajalle

ja yhteiskunnalle yhtenä sen julkisen mielipiteen muokkaajana. Toimittaja on vastuus-

sa myös juttujen oikeellisuudesta kaikille tahoille. Toimittajan työ on yhteiskunnallista

toimintaa ja vallankäyttöä: aiheita valitessaan ja juttuja tehdessään toimittaja käyttää

valtaa. Tämä valta liittyy niihin tietoihin, joita toimittaja työssään löytää ja saa käyt-

töönsä. Mikä on toimittajan vastuu hänen julkistamansa tiedon seurauksista sekä
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vaikutuksista yhteiskunnassa? Entä voiko toimittaja julkistaa myös sellaista tietoa,

joka aiheuttaa vahinkoa? (Huovila 2005, 167.)

Huovilan (2005) mukaan tiedon julkistamiseen tai julkistamatta jättämiseen ei ole

yksiselitteistä vastausta. Eettisesti kysymys voidaan jakaa sekä lopullisen päämäärän

että vastuun etiikkaan. Näistä ensimmäinen eli lopullisen päämäärän etiikka tarkoittaa,

että toimittajalla on vapaus tuoda julki kaikki saamansa tieto vaikutuksista välittämät-

tä. Vastuun etiikan myötä toimittaja on vastuussa julkistamansa tiedon seuraamuksis-

ta. Kun toimittaja käyttää valtaa, hän ei voi olla kantamatta vastuuta. (Emt. 2005,

171.) Journalistinen etiikka rajoittuu siihen, onko se joku tarkka kuva jostakin vai ei.

Pitäisi myös ajatella, miten se vaikuttaa ja millainen vaikutus sillä on ihmisten elä-

mään. (Napit vastakkain 2006.)

Mainonnan neuvottelukunta ja Keskuskauppakamari vastaavat Mainonnan eettisen

neuvoston (myöhemmin MEN) toiminnasta. MEN jatkaa edeltäjänsä mainonnan tasa-

arvoneuvoston työtä, mutta nykyinen neuvosto voi ottaa laajemmin kantaa siihen,

ovatko erilaiset mainonnassa käytettävät keinot hyväksyttäviä. Lisäksi se voi kehittää

mainonnan eettisiä periaatteita. Neuvosto ei anna lausuntoja siitä, onko mainonta lain

vastaista. MEN:n lausunnot perustuvat muun muassa Kansainvälisen kauppakamarin

hyväksymiin mainonnan kansainvälisiin perussääntöihin ja mainonnan eettisen neu-

voston hyvää markkinointitapaa koskeviin periaatteisiin. (Mainonnan eettinen neuvos-

to 2006.) Mainonnan sisältö ei saa olla vahingollista lapselle alan kansainvälisten

sääntöjen mukaan. Tästä syystä Mainonnan eettiseen neuvostoon tehtiin keväällä 2006

kanteluita koskien lööppien otsikointia. (Aula 2006a.)

Julkisen sanan neuvosto (myöhemmin JSN) on suomalainen tiedotusvälineiden kus-

tantajien ja toimittajien perustama elin. Se ei ole tuomioistuin eikä se käytä julkista

valtaa. Neuvoston tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja

julkaisemisenvapautta. Tämän lisäksi JSN käsittelee myös toimittajien menettelyä

tietojen hankinnassa. JSN:lle kantelun voi tehdä kuka tahansa kansalaisista, jonka

mielestä esimerkiksi lehdistössä on loukattu hyvää journalistista tapaa. Kanteluun liit-

tyvän asian ei tarvitse koskea kantelijaa itseään, mutta asianomistajalta pyydetään

kuitenkin suostumus kantelun käsittelylle. (Julkisen sanan neuvosto 2006.) Lööpeistä

on tehty kanteluita lasten näkökulmasta Julkisen sanan neuvostoon. JSN toivoo lööp-

pien otsikoinnissa käytettävän erityistä harkintaa. (Aula 2006a.)
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3.2 Median vaikutus lapsiin

Lapset joutuvat tahtomattaan kohtaamaan heille sopimattomia mainoksia muun muas-

sa kadulla ja kauppojen sisääntuloissa. He joutuvat näkemään ikätasoonsa ja kehityk-

seensä nähden haitallista mainontaa, jota he herkästi peilaavat omaan itseensä sekä

siihen ympäristöön, jossa elävät. (Martsola & Mäkelä-Rönnholm 2006, 110–112.)

Median vaikutukset säteilevät tiedollisille, tunneperäisille ja sosiaalisille alueille. Sii-

hen suhtautumisessa vaaditaan nykyään entistä kriittisempää ja valveutuneempaa

käyttäjäkuntaa (Mustonen 2001, 170) sekä median sisällöstä ja sen vaikutuksista tarvi-

taan asiallista ja punnittua tietoa (Suoranta 2003, 83).

Lasta ei voida täysin eristää median vaikutuksilta. Lapsen kokemukset maailmasta ja

heidän tapansa hahmottaa todellisuutta tapahtuvat yhä useammin eri medioiden väli-

tyksellä. Media muotoilee ymmärrystämme ja todellisuudelle antamiamme merkityk-

siä siitä huolimatta, etteivät niiden välittämät sisällöt näytä maailmaa todellisena.

(Herkman 2001, 18 – 21.) Jos halutaan puhua median vaikutuksesta, vaikutusyhteys

on molemminpuolinen eli kummatkin vaikuttavat toisiinsa. Rakennamme sisäistä to-

dellisuuttamme median antamin eväin ja media saa materiaalinsa meidän elämästäm-

me. Näin ollen faktan ja fiktion erottaminen on jokseenkin hyödytöntä. Todellisuuteen

jää kuitenkin aina alueita, jolloin on välttämätöntä omata harkintakykyä siitä, mikä on

totta ja mikä valhetta. Mediakulttuurin muodot ovat osaltaan meidän tekoamme. Sa-

malla ne työstävät meidän identiteettejämme, maailmankuvaamme ja antavat puheen

sekä paheksunnan aiheita. (Suoranta 2003, 72; Nieminen & Pantti 2004, 16 – 18.)

Mediasisältöjen sopimattomuus ja niiden vaikutus lapsiin on selvästi kasvava van-

hempien huolenaihe. Lapsen kannalta kaikkein ongelmallisimpia ovat myyntijulisteet,

jotka kyseenalaistavat hänen luottamuksen omiin perheenjäseniinsä. (Aula 2006a;

Aula 2006b.) Lapsen kehitykselle haitallisia on myös aikuiselle suunnattu materiaali,

jota hän tahtomattaan näkee esimerkiksi koulu- ja harrastusmatkoillaan. Lapsi ei ole

aikuiseen nähden tasa-arvoisessa asemassa ulkomainonnan suhteen, joten mediatar-

jonnan valpasta seurantaa tarvitaan jatkossakin. (Martsola & Mäkelä-Rönnholm 2006,

112.)
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2.3.3 Mediakasvatus

Mediakasvatuksen tavoitteena on, että lapsesta kehittyy viestien vastaanottaja, joka

kykenee käyttämään eri medioita järkevästi. Lisäksi tavoitteena on saada lapsi ymmär-

tämään ja tulkitsemaan kriittisesti medioiden kieltä, niiden sisältöjä ja erottamaan fak-

tan ja fiktion toisistaan. (Martsola & Mäkelä-Rönnholm 2006, 72.) Ihmisellä on mah-

dollisuus toimia sekä moraalisesti kestävillä että kestämättömillä tavoilla. Mediakas-

vatuksen tehtävänä on vahvistaa niitä vaikutuksia, jotka tukevat moraalista lujuutta,

kuten ajattelutottumuksia ja toimintatapoja. (Suoranta 2003, 193.)

Suomessa keskustelu mediakasvatuksesta lasten suojelun näkökulmasta on nähty mo-

ralistisena rajoittamisen tarpeena. Kansainvälisesti katsottuna se on samasta näkökul-

masta vasta heräämässä (Martsola & Mäkelä-Rönnholm 2006, 13 - 14). Kriittisellä

mediakasvatuksella pyritään lisäämään ihmisten tietoa siitä, miten eri viestinnän muo-

dot toimivat ja kuinka niissä toteutetaan erilaisia tapahtumia ja niiden merkityksiä.

Lisäksi siinä pohditaan mediaa esteettis-eettisestä näkökulmasta. (Suoranta 2003,

161.) Näiden lisäksi tulisi nostaa esille lasta suojaava näkökulma. Mediakasvatus lasta

suojaavasta näkökulmasta tulisi sisältyä kaikkeen mediakasvatukseen, ulottuen medi-

an vastaanottamisesta sen tuottamiseen asti. (Martsola & Mäkelä-Rönnholm 2006,

123.)

Kenen tehtävä on toteuttaa mediakasvatusta? Onko vastuu kodilla, päiväkodilla vai

koululla? Mediakasvatus kuuluu kaikkiin niihin konteksteihin, joissa lapsi on tekemi-

sissä median kanssa. Näihin ympäristöihin lukeutuvat kaikki yllä mainitut kontekstit

ja lisäksi voidaan mainita muun muassa erilaiset järjestöt, lastensuojelun – ja media-

alan organisaatiot sekä kunnalliset kulttuurityön toimijat. Opettajan rooli päiväkodeis-

sa ja kouluissa mediakasvattajana on tärkeä. Mediakasvatus voisi olla osa opetussuun-

nitelmaa, jolloin sen avulla voidaan auttaa lapsia ymmärtämään ympärillä olevaa maa-

ilmaa paremmin. (Emt. 2006, 122; Suoranta 2003, 204.)

Kotona mediakasvatus on joskus maalaisjärjellä hoidettua. Vanhemmat kaipaavat

avukseen ammattikasvattajia, joilta olisi mahdollisuus saada tietoa ja tukea omiin rat-

kaisuihinsa. (Tuononen 2006, 19.) Mediakasvatuksessa kodin merkittävä rooli on luo-

da lapselle turvalliset puitteet ja rajat hänen median käytölleen. Median sisällöistä

voidaan keskustella lapsen kanssa muistaen hänen ikänsä mukainen kehitystaso.
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Tärkeää on vanhemman tuki lapselle hänen kehittymisessään median parissa. Olen-

naista on huomioida lasten arjen mediakohtaamiset, -kokemukset ja -tulkinnat. (Mart-

sola & Mäkelä-Rönnholm 2006, 123.)

3 LAPSEN KEHITYS LATENSSI- JA ESIPUBERTEETTIVAIHEESSA

3.1 Latenssi- ja esipuberteettivaihe

Käsite ”keskilapsuus” ei ole suomen kielessä yleisesti käytetty. Englanninkielisen

kirjallisuuden perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että keskilapsuus käsittää ikävuo-

det 7-12 eli sen ajan, kun suomalaiset lapset ovat alakoulussa. (Pulkkinen 1999, 3.)

Keskilapsuudessa ystävyyssuhteet ja suuntautuminen ikätovereihin lisääntyy entises-

tään. Lapsi tarvitsee yhteisön, jossa hänet ja hänen tekonsa huomataan. Vuorovaiku-

tuksessa muiden kanssa lapsi oppii tunnistamaan ja hallitsemaan omia ja muiden tun-

teita. Keskilapsuuden keskeinen kehitystehtävä on moraalinen kehitys ja järkeily sekä

oikean ja väärän määritteleminen. (Emt. 1999, 6–7.)

Keskilapsuutta, joka jaetaan latenssi- ja esipuberteettivaiheeseen, pidetään kehitykses-

sä eräänlaisena tunteiden lepokautena (Rödstam 1992, 23). Latenssivaihe on sisäisen

lujittumisen aikaa (Vuorinen 1998, 187). Latenssilapset näyttävät selviävän erilaisista

traumoista paremmin kuin varhaisemmassa tai myöhemmässä kehitysvaiheessa olevat

lapset. Traumat eivät häiritse tasapainoisen latenssilapsen normaalia kehitystä, koska

lapset elävät minän kehityksen suvantovaihetta, jossa lapsi on vähemmän haavoittuva

kuin psykoseksuaalisen kehityksen aktiivisemmissa vaiheissa. (Freudin psykoseksuaa-

lisuuden kehityksen teoria 2006.)

Psykodynaamisen teorian mukaan lapsen katsotaan olevan latenssivaiheessa silloin,

kun hänelle on muodostunut niin sanottu yliminä. Yliminä sisältää kaksi alakäsitettä,

joita ovat omatunto ja minäihanne. Tässä prosessissa lapsi on kohdannut erilaisia kiel-

toja, sääntöjä ja käskyjä, jotka hän on osaltaan omaksunut ja kehittänyt näin itselleen

yliminän. Latenssivaiheen oman omantunnon ja minäihanteen kehittyminen merkitsee
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sitä, että lapsi kykenee hallitsemaan tunneimpulssejaan entistä tehokkaammin. Vähäi-

sempi aikuiskontrollin tarve antaa lapselle suuremmat mahdollisuudet kehittää omaa

arvostelukykyään ja valmiuksiaan elämän eri alueilla. Vastauksia erilaisiin kysymyk-

siin latenssilapset yrittävät löytää omien pohdintojensa ja tekojensa avulla. (Rödstam

1992, 25, 27.)

Kehitysvaiheena esipuberteettia voidaan pitää jonkinlaisena välivaiheena lapsuuden ja

puberteetin välillä. Esipuberteetti on vaihe, jonka kesto on hyvin yksilöllinen. Siirty-

mävaihe latenssivaiheesta esipuberteettiin on huomattavampi kuin se, jonka lapsi läpi-

käy siirtyessään latenssivaiheeseen. Esipuberteettivaiheessa eriydytään lapsuuden si-

teistä ja turvallisuudesta ja edetään kohti omaa itsenäistä elämää. Esipuberteettilapsia

leimaa usein hyvin mustavalkoinen ajatusmaailma ja heidän mielipiteensä ovat jäyk-

kiä, ristiriitaisia sekä kärjistettyjä. (Rödstam 1992, 29–32.)

Tässä tutkimuksessa oletamme tutkimuskohteemme lasten olevan pääasiassa joko

latenssi- tai esipuberteettivaiheessa. Latenssivaiheessa ovat ne lapset, joiden puber-

teettivaihe ei ole vielä alkanut ja esipuberteetissa ne lapset, joiden puberteetti on jo

alkanut. Uskomme 2. luokkalaisten olevan latenssivaiheessa ja useimpien 6. luokka-

laisten esipuberteettivaiheessa, mutta käytännössä lapsia ei voida erottaa näin selvästi,

koska siirtyminen latenssivaiheesta esipuberteettiin ja edelleen puberteettiin on usein

jäsentymätöntä ja liukuvaa. Tässä tutkimuksessa emme syvenny varsinaiseen murros-

ikään sen takia, koska uskomme sen vievän liikaa huomiota 7-12-vuotiailla yleisim-

min esiintyviltä kehitysprosesseilta. (Ks. Rödstam, 24–25.)

3.2 Ajattelun kehitys

7-12-vuotias lapsi elää vielä hyvin pitkälti omassa fantasiamaailmassaan. Hän ei ole

saavuttanut loogisen abstraktisen ajattelun tasoa eikä hänellä näin ole kykyä hahmot-

taa kovin monimutkaisista asioista kokonaisuuksia. Lapsi on vielä vanhempiensa ar-

moilla ja vanhempien suojaavan ihmissuhdepiirin sisällä. (Dunderfelt 1991, 76.) Las-

ten ajattelu ennen esipuberteetti-ikää on vielä hyvin konkreettista. Asioita, joita ei voi

ilmaista selvästi ymmärrettävin sanoin, on vaikea tajuta tai niistä luodaan omaperäisiä

mielikuvia ja tulkintoja. Nämä johtopäätökset värittävät lapsen sisäistä maailmaa ja ne
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voivat olla joko hyvin kiehtovia tai pelottavia. Usein aikuiset eivät tule ajatelleeksi

mistä kaikesta olisi hyvä puhua lasten kanssa turhien huolien välttämiseksi. (Jarasto &

Sinervo 1998, 36.)

Nuorempiin verrattuna keskilapsuutta elävät lapset ajattelevat yleensä vähemmän ti-

lannesidonnaisesti. He alkavat soveltaa loogista ajattelua ja näin täydentää tilanteeseen

sidottua ajattelua. Kyky ajatella loogisesti antaa varmemman todellisuuden siitä, missä

todellisuuden ja mielikuvituksen väliset rajat kulkevat ja mikä puolestaan perustuu

yhä selvempään käsitykseen eroista todellisuuden ja oman todellisuuskäsityksen välil-

lä. Näin lapsen on helpompaa tiedostaa mitä eri ilmiöitä esiintyy todellisuudessa ja

miten nämä havainnot todellisuudesta heijastuvat hänen sisäiseen maailmaansa. Tästä

seurauksena on, että 7-12-vuotiaat lapset alkavat yhä enemmän pitää itseään oman

ajattelunsa rakentajina ja valvojina. Mitä vanhempi lapsi on, sitä enemmän hän tähän

kykenee. (Rödstam 1992, 38–39.)

Latenssi- ja esipuberteettilasten ajatustoiminnot tapahtuvat enimmäkseen läheisessä

yhteydessä heidän muihin toimintoihinsa. Konkreettiset ajatusoperaatiot ovat abstrak-

teihin verrattuna hallitsevassa asemassa ja ikäkauden lapset tosiasioihin suuntautuneita

realisteja. Nuorempiin lapsiin verrattuna latenssi- ja esipuberteettilapset kykenevät

yleensä toimimaan tietoisesti ainakin sellaisissa tilanteissa, joihin ei liity tunteita. Tä-

mä on seurausta siitä, että he voivat paremmin antaa ajatusten valvoa ja ohjata teko-

jaan sekä erottaa ajatuksensa teoista. (Emt. 1992, 39–40.)

7-12-vuotiaiden lasten käsitysten itsekeskeisyys vähenee yleensä selvästi. Tunteilla on

tapana tuoda ajatteluun enemmän tai vähemmän kontrolloimaton ja minäkeskeinen

ulottuvuus. Tietty itsekeskeisyys kuitenkin säilyy, koska tunteita on vaikea rajata ajat-

telusta. Ajan myötä looginen ajattelu antaa kuitenkin mahdollisuuksia kehittää vä-

hemmän itsekeskeisiä käsityksiä, mikä tarkoittaa kykyä tutkia todellisuutta lähtökoh-

tanaan oma minä ja ympäristö. Näin suhteet muihin perustuvat yhä yhteisökeskei-

semmille käsityksille. (Emt. 1992, 45.)

Animismi eli kaiken elottoman sieluttaminen alkaa vähetä kyseisen ikäluokan kes-

kuudessa, mutta säilyy kuitenkin jossakin määrin vielä aikuisuuteen saakka. Elollis-

tamiseen liittyy myös kokonaisvaltaisuus, se että lapsi värittää ympäröivän maailman

tapahtumat oman sisäisen maailmansa väreillä. Jos lapsella on turvaton olo, pelottavat
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ajatukset ja mielikuvat ovat herkemmin läsnä lapsen maailmassa. Mielikuvitus ja tun-

ne-elämä voimistuvat ja rikastuvat ja lapsi uskoo, että hän voi vaikuttaa asioihin omil-

la ajatuksillaan sekä tunteillaan. Tästä syystä aikuisen on tärkeää keskustella lapsen

kanssa, jottei hän kanna taakkanaan moniin tapahtumiin kietoutunutta syyllisyyttä.

(Jarasto & Sinervo 1998, 36–37.)

Vähitellen ajattelu alkaa vapautua konkreettisuudesta, kirjaimellisuudesta. Lapsen

ajan- ja paikantaju avartuvat ja lähiympäristö laajenee. Murrosiän lähestyessä loogi-

nen ajattelu lisääntyy entisestään ja lapsi hakee mielellään syy- ja seuraussuhteita.

Myös väittely on lasten suosiossa, joka johtuu siitä, että juuri tällöin lapset usein osoit-

tavat liioiteltua luottamusta omaan ajatteluunsa. Joskus tämä tarkoittaa sitä, että lapset

pitävät omaa loogista ajatteluaan pätevämpänä kuin itse todellisuutta. (Jarasto & Si-

nervo 1998, 46–47, 52; Rödstam 1992, 45.)

Latenssi- ja esipuberteettilapset ajattelevat paljon monimutkaisiakin asioita, mutta

hyvin konkreettisella tavalla. He pohtivat esimerkiksi yleisinhimillisiä ja suuria elä-

mänkysymyksiä sekä moraalikysymyksiä. Lisäksi heitä askarruttavat erilaiset valta- ja

arvosuhteet sekä ajatukset sodasta ja katastrofeista. Osittain he osaavat ottaa huomi-

oon ne, jotka ovat joutuneet tällaisten kauheuksien uhriksi, mutta osittain lasta pelot-

taa itse joutua uhriksi vastaaville asioille. (Rödstam 1992, 46.)

Kasvavan loogisen ajattelukykynsä avulla keskilapsuutta elävät lapset tunkeutuvat

vaikeisiin kysymyksiin ja tämä voi aiheuttaa heissä levottomuutta sekä ahdistusta.

Heillä ei ole vielä mahdollisuutta käyttää abstraktia ja periaatteellista ajattelua hyväk-

seen, jotta pitäisivät vaikeat asiat ajatuksellisella etäisyydellä. Tämän vuoksi 7-12-

vuotiaita tulisi kohdata kunnioituksella. Heidän tulisi saada tukea aikuisilta, jotta he

voisivat tulkita ja työstää kaikkia suuria ja joskus hyvin vaikeita mieltä askarruttavia

kysymyksiä. Tällöin he haluavat konkreettista, rehellistä ja asiallista tietoa asioista.

(Emt. 1992, 46–47.)

Latenssi- ja esipuberteettilasten konkreettinen asennoitumistapa ilmenee heidän suo-

rissa kysymyksissään. Tämän vuoksi monet monimutkaiset ja vaikeat asiat tulevat

äkkiarvaamatta esille ja menevät äärimmäisyyksiin. Nämä konkreettiset kysymykset

voivat vaikuttaa aikuisista hankalilta ja kiusallisilta ja tästä syystä he yrittävät jopa
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vältellä tai painaa villaisella lasten kysymyksiä. Yleensä lapset kuitenkin näkevät tä-

män käyttäytymisen läpi eivätkä tyydy näihin selityksiin. (Emt. 1992, 84.)

Moraalikäsitykset

Lasten moraalikäsitys on aluksi luonteeltaan hyvin sovinnainen ja nojaa kuvitelmaan

siitä, että on olemassa eräänlainen absoluuttinen ja yksiselitteinen moraali. Tämä on

käsitys, joka seuraa heidän ajattelunsa edellytyksiä ja jonka he ovat omaksuneet

riippuvuussuhteessaan tärkeisiin aikuisiin. Itsekeskeisestä ajatusmaailmasta käsin he

luulevat sen olevan ainoa oikea ja tosi. (Rödstam 1992, 48–49.)

Sovinnainen moraalikäsitys korvaantuu rationaalisella, järkiperäisemmällä ajatteluta-

valla, jolloin latenssilapset alkavat vähitellen kyseenalaistaa sovinnaisesti muotoiltuja

sääntöjä. He alkavat ymmärtää, että säännöt ovat ihmisten laatimia ja ne eivät olekaan

luonteeltaan niin absoluuttisia, kuin he tähän saakka ovat luulleet. Vanhemmat latens-

silapset oivaltavat, että on olemassa useampi kuin yksi tapa tehdä asioita sekä olla ja

elää. Sääntöjä ja normeja voidaan siten kyseenalaistaa sekä muuttaa ja niitä voidaan

pitää suhteellisina. (Emt. 1992, 50–51.)

Konkreettisen rationaalisen moraalikäsityksen vaiheessa latenssi- ja esipuberteettilap-

set ajattelevat yleensä hyvin konkreettisesti ja maanläheisesti. He eivät kykene aikuis-

ten tavoin tekemään selvää eroa periaatteellisten ja konkreettisten asioiden välillä.

(Emt. 1992, 52–53.)

Tarkkaavaisuuden kehitys

Tarkkaavaisuus on ihmisen tiedonkäsittelyn osa-alue, jonka avulla tietoa valikoidaan.

Tarkkaavaisuudessa voidaan kiinnittää huomio vain yhteen viestiin kerrallaan. Aistei-

hin saapuu koko ajan valtava määrä informaatiota ja vain tietyt ärsykkeet valitaan tar-

kemman käsittelyn kohteeksi. Mitä selvemmin jokin viesti erottuu muista, sitä hel-

pompaa huomion kiinnittäminen siihen on. Toisaalta yhtäkkiset tai oudot ärsykkeet

kiinnittävät ihmisen tarkkaavaisuuden, toisaalta ärsykevalikointia säätelevät ihmisen

sisäiset tekijät ja omat odotukset. (Lehtovirta ym. 1999, 58.)

Ihminen voi samanaikaisesti keskittää tarkkaavaisuutensa ulkoisiin seikkoihin ja käy-

dä sisäistä pohdiskelua itsensä kanssa. Kuitenkin mitä enemmän resursseja käyttää

jonkin asian käsittelyyn, sitä vähemmän resursseja jää muiden asioiden käsittelyyn.
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Esimerkiksi pelokas ja huonolla itsetunnolla varustettu ihminen keskittyy tehokkaasti

pelkoonsa ja huomaa ärsykkeistä pelkoa vahvistavat. Muun informaation käsittelyyn

jää vähemmän voimavaroja ja näin voi jopa kuva todellisuudesta vääristyä. (Emt.

1999, 59.)

Ihmisen skeemat eli sisäiset tietorakenteet ohjaavat valikoivaa tarkkaavaisuutta. Mitä

kehittyneempi skeema on tietyssä asiassa, sitä helpompaa ihmisen on suunnata tark-

kaavaisuutta valikoivasti ja poimia oman toiminnan kannalta oikeita asioita monista

eri ärsykkeistä. Näin on helppo keskittyä asiaan tai toimintaan, jota ymmärtää ja joka

on tuttua. Lapsen kasvaessa hänen kokemus- ja käsitemaailmansa rikastuu ja sisäiset

mallit kehittyvät ja monipuolistuvat. Käsitteiden hallinta edellyttää monipuolista käsi-

teverkkoa ja sitä voidaan tietoisesti kehittää. Lasta voidaan auttaa ajattelutaidon kehit-

tämisessä tarkastelemalla erilaisten ilmiöiden välisiä suhteita sekä kysymällä ja yhdes-

sä ihmettelemällä. (Emt. 1999, 59.)

Kun haluamme jonkin asian jäävän pysyvästi muistiin, sen täytyy olla aina jonkin

aikaa tietoisuudessamme. Tietoisuudessa pitäminen puolestaan edellyttää muistamista,

joka on erilaista kuin normaali muistaminen. Tietoisuudessa pitäminen edellyttää

työmuistin toimintaa. (Emt. 1999, 59–60.)

Lapsen kehitys omassa elinympäristössään

Leikki-iässä lapsen omaehtoinen toiminta-alue ulottuu noin 50 metrin päähän hänen

kotinsa ovelta. Iän myötä se kasvaa vähitellen, kunnes varhaisessa kouluiässä se ulot-

tuu noin 300 metrin säteelle kodista. Oma piha on tärkeä vielä varhaisessa kouluiässä-

kin. Lapsen elinpiiri muodostuu päivittäisten puuhien edellyttämistä ja leikin kannalta

kiinnostavista paikoista sekä niitä yhdistävistä reiteistä. On tärkeää, että lapsen asuin-

ympäristö rakentuu tapahtumapaikoista muodostuvaksi verkostoksi, jossa lapsi voi

turvallisesti liikkua. (Horelli 2003, 7-8.)

Lapsi on voimakkaasti aistinen olento, joka kokee olemassaolonsa kokonaisvaltaisesti.

Kasvuympäristössä tulisikin olla laadukkaita virikkeitä monelta eri aistialueelta. Lap-

selle ovat tärkeitä ne paikat, joissa hän voi olla yhdessä muiden kanssa sekä liikkua ja

leikkiä omaehtoisia leikkejä turvallisesti. Leikeissä lapsi koettelee rajojaan ja oppii

toimimaan muiden lasten kanssa. (Grönholm 2003, 12.) Ulkona leikkiessään lapsi

rakentaa omaa ja henkilökohtaista suhdettaan elinympäristöönsä (Kyttä 2003, 22).
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Ympäristössä liikuttaessa lapset oppivat tuntemaan sen kulttuuria. Asuinympäristö

täyttää ihmisen perustavaa laatua olevaa tarvetta turvasta ja suojasta. Se vaikuttaa sekä

identiteettiin, viihtyvyyteen että turvallisuuden tunteeseen. (Strandell 2003, 28.)

Leikki-iästä varhaiseen kouluikään siirtyminen merkitsee lapselle laaja-alaista

elinympäristöön suuntautumista. Tällöin kehitystasosta ja harrastuksista riippuen

elinympäristö käsittää kaupunginosan, kylän tai pienen kaupungin. Liikkumista rajoit-

tavat vanhempien ja lasten pelot ja kiellot, ympäristön todelliset vaarat ja lapsen oma

tietämys. Oman tekemisensä avulla lapsi vahvistaa minä-tunnettaan ja saavuttaa sitä

kautta luottamuksen siihen, että on toiminnallisesti ja tiedollisesti pätevä elinympäris-

tössään. (Horelli 2003, 9.)

Varhaiskoululaiset ovat yleensä toiminnallisesti ulospäin suuntautuneita, kun taas

murrosikä tuo mukanaan muutoksen ympäristöön suhtautumisessa. Kehossa ja ihmis-

suhteissa tapahtuvat muutokset saavat aikaan sen, että nuori kääntää huomionsa itseen

ja henkilökohtaiseen ympäristösuhteeseensa. Kiinnostus fyysistä ympäristöä kohtaan

vaihtuu haluksi perehtyä sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen maailmaan. (Horelli 2003,

10.)

3.3 Tunteiden kehitys

Tunteet ovat riippuvaisia havaintojen ja elämysten laadusta. Miellyttävät elämykset

aiheuttavat mielihyvää ja synnyttävät esimerkiksi ilon tunteita, kun taas epämiellyttä-

vät elämykset synnyttävät surua. Tunteen voimakkuus riippuu ärsykkeen voimakkuu-

desta. Emootiot eli tunnereaktiot liittyvät kaikkeen toimintaan. Tällöin tunteet voivat

olla pysyviä tai hetkellisiä tiloja. Emootiot ovat keskeisiä persoonallisuutta ja toimin-

taa selittäviä tekijöitä. Tunteiden tehtävänä on arvottaa ympäristöä ja herättää toimin-

tavalmiuksia, ne eivät ole siis vain ihmisen sisällään tuntemia tiloja. Näin tunteet aut-

tavat ihmisiä toiminnan suunnan etsimisessä ja ratkaisujen toteuttamisessa. Koko tun-

teiden spektri kuuluu ihmisen perusoikeuksiin ja tunteet ovat tarkoituksenmukaisia

reaktioita erilaisiin tilanteisiin. (Lehtovirta, Kuokkanen, Peltola & Tuohimaa-

Kirveskari 1999, 77–78.)
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Fyysis-biologiset selitysmallit tarkastelevat tunteita ensisijaisesti fysiologisina ilmiöi-

nä ja tiloina. Tämän mukaan autonominen hermosto toiminnallaan tuottaa tunteen ja

sen mukaan ihminen kokee elimistön muutokset erilaisina tunteina. Esimerkiksi ensin

tulee itkureaktio ja vasta sitten koemme surua. Tunteilla on siis fysiologinen pohja ja

ne koetaan yksilöllisesti, mutta niiden alkuperä liittyy lähes aina ihmisten kanssa-

käymiskokemuksiin. Tunteet ovat energioita ja voimia, jotka liikuttavat näkemystem-

me muotoutumista, käyttäytymistämme ja yhteisöjämme. (Emt. 1999, 78, 83.)

Tunteilla on myös sosiaalinen alkuperä oppimista ja sosiaalisuutta korostavissa seli-

tysmalleissa. Tunteet syntyvät toisten ihmisten kohtaamisissa tai kohtaamattomuuksis-

sa. Lisäksi tunteilla on historiansa ja juurensa. Ne ovat omalla tavallaan tavoittamat-

tomissa ja hallitsemattomia, mutta kuitenkin ihminen oppii niitä jonkin verran hillit-

semään ja hallitsemaan omalla tahdonvoimallaan. (Emt. 1999, 79, 83.)

Kognitiiviset selitysmallit pohjautuvat näkemykseen, jonka mukaan ihminen on aktii-

vinen tiedon käsittelijä ja oman elämänsä aktiivinen subjekti. Tämän mukaan ihminen

on yksilö, joka on kykenevä ja halukas itse ohjaamaan toimintaansa hankkimansa tie-

don välityksellä. Vaikka kaikki ei tapahdukaan aina tietoisesti, tiedolliset tekijät vai-

kuttavat tunteiden muodostumiseen ja tunteet syntyvät ihmisen omien tulkintojen seu-

rauksina tapahtumista. (Emt. 1999, 84.)

Synnynnäisiä tunneilmauksia on vähän ja kasvatus, ympäröivä sivistys sekä oppimi-

nen vaikuttavat tapaan ilmaista tunteet. Emotionaalisesti vapaassa ilmapiirissä kaikilla

tunteilla on runsaasti tilaa ja vapautta ja näin se mahdollistaa tunteiden kehittymisen

sekä ilmaisemisen. Tunteita voidaan ilmaista sanallisesti, sanattomasti, avoimesti,

peitellysti, suoraan ja väärin kohdistaen. (Emt. 1999, 86.)
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

4.1 Tutkimuksen lähtökohdat

Mielenkiintomme tutkimuksen aiheeseen oli syttynyt jo opiskelun aikana tunneilla

käytyjen keskustelujen pohjalta. Ajatuksemme vahvistui Perhetutkimuksen päivillä (6.

– 7.4.2006.) Jyväskylässä, jolloin päätimme lähteä tekemään opinnäytetyötä koskien

lapsinäkökulmaa iltapäivälehtien lööpeistä. Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula otti

asian esille päivien yhteydessä olleessa puheenvuorossaan. Koimme, että aiheemme

on hyvin ajankohtainen ja tärkeä. Tätä ajatusta tuki myös kevään 2006 aikana julki-

suudessa ja eri medioissa käyty keskustelu iltapäivälehtien lööppien otsikoinnin ja

kuvien käytön vaikutuksista lapsiin. Käydyssä keskustelussa vanhemmat ja kasvattajat

toivat esille lasten näkökulman. Tietääksemme Suomessa ei ole tehty yhtään selvitystä

lööpeistä lasten näkökulmasta, lasta itseään kuullen. Halusimme selvittää tässä tutki-

muksessa lapsen omia ajatuksia, tuntemuksia ja kokemuksia iltapäivälehtien lööpeistä.

Tutkimuksessamme haluamme nähdä lapsen arvokkaana subjektina, jolloin lapsi saa

itse kertoa häntä koskevista asioista eikä niistä kerro aikuinen lapsen jäädessä vain

tutkimuksen kohteeksi (ks. Kirmanen 1999, 197).

4.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tehtävät

Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää 2. ja 6. luokkalaisten lasten näkökulma

iltapäivälehtien lööpeistä. Ensisijaisesti haluamme saada tietoa lasten ajatuksista,

tuntemuksista ja kokemuksista lööpeistä. Toisaalta haluamme selvittää myös sen,

onko lasten iällä, sukupuolella ja asuinalueella merkitystä edellä mainittuihin

asioihin. Tällä tutkimuksella haluamme saada selville sen, onko julkisuudessa esitetty

ja paljon keskustelua herättänyt vanhempien huoli lööppien vaikutuksesta lapsiin ai-

heellinen.
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4.3 Tutkimuksen kohderyhmä ja tutkimusluvat

Päädyimme tutkimuksen kohderyhmän valinnassa alakoululuokista 2. ja 6. luokkiin,

koska halusimme selvittää onko lapsen iällä, sukupuolella ja asuinalueella merkitystä

hänen ajatuksiin, tuntemuksiin ja kokemuksiin lööpeistä. Kohderyhmämme lapset

ovat lukutaitoisia ja ymmärtävät luetun tekstin sisällön.

Valitsimme tutkimuksen kohderyhmäksi Jyväskylän ydinkeskustasta yhden 2. luokan

ja yhden 6. luokan sekä Jyväskylän haja-asutusalueelta yhden 2. ja 6. luokan. Kohde-

ryhmän koko oli 76 lasta, joista 2. luokkalaisia oli 27 (tyttöjä 14 ja poikia 13) ja 6.

luokkalaisia oli 49 (tyttöjä 22 ja poikia 27). Taulukoissa tulokset on merkitty seuraa-

vasti: (n) merkitsee lukumäärää ja % - merkki prosentteja. Vastaajien sukupuoli- ja

luokkajakauma on nähtävissä taulukossa 1.

TAULUKKO 1. Koko kohderyhmän sukupuoli- ja luokkajakauma

KOKO OTOS  2LK (n) %  6LK Yhteensä

Tytöt (14) 52 (22) 45 (36) 47

Pojat (13) 48 (27) 55 (40) 53

Yht. (27) 36 (49) 64 (76) 100

Taulukossa 2. on nähtävissä kohderyhmän asuinalueen mukainen sukupuoli- ja luok-

kajakauma. Ydinkeskustan 6. luokan lasten osuus on melkein kaksinkertainen verrat-

tuna saman alueen 2. luokkaan. Ydinkeskustan 2. luokassa oli oppilaita yhteensä 19,

joista kahdeksan (8) oppilasta ei saanut lupaa osallistua tutkimukseemme. Tämä oli

ainut luokka, jossa näin suuri osa oppilaiden vanhemmista ei antanut lupaa lastensa

osallistumisesta tutkimukseemme. Haja-asutusalueen luokissa tyttöjä ja poikia oli mo-

lemmissa ikäluokissa yhtä monta.
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TAULUKKO 2. Asuinalueen mukainen sukupuoli- ja luokkajakauma

YDINKESKUSTA 2lk n 6lk Yht.

Tytöt 6 8 14

Pojat 5 13 18

Yht. 11 21 32

HAJA-ASUTUSALUE

Tytöt 8 14 22

Pojat 8 14 22

Yht. 16 28 44

Tutkimusluvat

Ruoppilan (1999) mukaan lapset ovat fyysisesti ja psyykkisesti heikompia kuin aikui-

set eikä heillä ole vielä paljon tietoa ja kokemuksia, joten aikuisilla on velvollisuuksia

lapsia kohtaan. On mietittävä milloin aikuisen velvollisuus on tehdä päätöksiä lapsen

puolesta. Lapsen osallistumisesta tutkimukseen päättää hänen vanhempansa, jonka

takia tutkijan on saatava lupa tai suostumus lapsen huoltajalta. (Ruoppila 1999, 28 -

38.)

Saimme koulujen rehtoreilta luvan tutkimuksen suorittamiseen sekä koulujen 2. ja 6.

luokkien opettajien yhteystiedot. Teimme kirjalliset lupa-anomukset (Liite 1.) oppilai-

den vanhemmille, joissa pyysimme vanhemmilta lupaa heidän lapsensa osallistumi-

sesta sekä kyselyyn että yksilöhaastatteluun. Sovimme opettajien kanssa lupa-

anomusten toimittamisesta, jakamisesta ja palauttamisesta luokkakohtaisesti sekä ky-

selyn suorittamisen ajankohdasta. Arvoimme yksilöhaastattelujen oppilaat luvansaan-

neista ja sovimme haastatteluajankohdan opettajan kanssa. Suoritimme haastattelut

kouluilla. Vain haja-asutusalueen 6. luokan oppilaiden yksilöhaastattelujen ajan ja

paikan sovimme lasten vanhempien kanssa. Tämä siitä syystä, että emme löytäneet

yhteistä ajankohtaa ennen kevätlukukauden päättymistä.
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4.4 Aineiston keruu

Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä

Kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa on harvoin mahdollista tutkia koko

joukkoa. Viisaampaa on saada tuloksia, joista voi tehdä yleistettäviä päätelmiä. Tutki-

ja määrittelee ensin perusjoukon, josta hän valitsee tutkimukselleen tietyn edustavan

otoksen. Otoksesta tehtyjen yleistysten kautta voidaan tehdä päätelmiä koko perus-

joukkoon liittyen. Jos tutkija ajattelee, että kaupunkilaisten ja maalla asuvien ajattelu-

tavoissa on eroavaisuuksia, hänen tulee valita otokseen sekä kaupunkilaisia että maal-

la asuvia samassa suhteessa perusjoukkoon. Samoin on meneteltävä, jos ajatellaan,

että tutkittavan sukupuoli aiheuttaa eroavaisuuksia tutkittavan asian suhteen. (Hirsjär-

vi, Remes & Sajavaara 2004, 169.)

Laaja kvantitatiivinen survey-tutkimus voi luoda perusteet sille, kuinka muodostaa

mielekkäitä ja vertailevia ryhmiä kvalitatiivisia eli laadullisia haastatteluja varten.

Näin kvantitatiivinen vaihe edeltää kvalitatiivista vaihetta ja tutkimusmenetelmät näh-

dään toisiaan täydentäviksi lähestymistavoiksi. (Hirsjärvi ym. 2004, 127–128.) Kvali-

tatiivisessa tutkimuksessa suositaan metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat ja ”ääni”

pääsevät esille, esimerkiksi teemahaastattelun avulla. Lähtökohtana on todellisen elä-

män kuvaaminen. Tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman koko-

naisvaltaisesti. (Emt. 2004, 152, 155.)

Päädyimme tutkimusmenetelmiä valittaessa suorittamaan tutkimuksemme laajemman

osuuden kvantitatiivisella menetelmällä, jolla tutkimme yhteensä 76 lasta alakoulu-

luokilta. Huomasimme kvantitatiivista osuutta suunniteltaessa, että emme voi tehdä 2.

ja 6. luokkalaisille lapsille kovin pitkää kysymyslomaketta (Liite 2.), joten kysyimme

vain tärkeimmät asiat ja syvensimme niitä kahdeksalla (8) yksilöhaastattelulla (Liite

3.). Näin saimme kahdella eri tutkimusmenetelmällä toisiaan täydentävän tutkimusai-

neiston.

Lasten haastatteluun liittyviä tekijöitä

Suorittaessamme kyselyä ja haastattelua lapsille, meidän tuli ottaa huomioon erityiste-

kijöitä, jotka voisivat vaikuttaa tutkimuksemme tuloksiin. Kysymyslomaketta laaditta-

essa sekä lasta haastateltaessa on otettava huomioon, että lapsen ajattelu on vielä
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melko konkreettista. Lapsen voi olla myös vaikea kuvailla tunteitaan ja kokemuksiaan

sanallisesti, joten on tärkeää käyttää lapsen ikään soveltuvaa kieltä. On muistettava,

että haastattelutilanteessa, jossa aikuinen ja lapsi ovat tasavertaisessa vuorovaikutus-

suhteessa, ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Lapsi ei välttämättä ymmärrä

haastattelijan kysymystä oikein, mutta silti hän ymmärtää sen omalla tavallaan oikein.

Aikuisten voi olla vaikeaa käsittää asioita lapsen näkökulmasta, koska aikuisen ja lap-

sen tulkinnat ovat joskus hyvinkin erilaisia. (Kirmanen 1999, 198 – 200.)

Lapsen sanavarasto on aikuiseen verrattuna vielä melko pieni, joten kysymysten tulee

olla lyhyitä ja niiden sisältämät sanat lapselle tuttuja. Lisäksi lapsi ei välttämättä pysty

keskittymään pitkiä aikoja ja sen takia sekä kysymyslomakkeen että haastattelun tulee

olla melko lyhyet. Tärkeää on, että haastatteluympäristö on rauhallinen ja ylimääräiset

ärsykkeet on poistettu, koska lapsi reagoi niihin voimakkaammin kuin aikuinen. Lapsi

saattaa vierastaa haastattelijaa ja sen takia olisikin hyvä, että lapsi voisi tutustua haas-

tattelijaan etukäteen. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 129 – 130.)

Kyselyn suorittaminen

Tutkimuksemme aineiston keruu jakautui kahteen eri osaan. Tutkimusstrategiana käy-

timme survey-tutkimusta. Survey-tutkimus tarkoittaa, että tietoa kerätään standar-

doidussa muodossa joukolta ihmisiä. Tietystä ihmisjoukosta poimitaan otos yksilöitä,

joilta kerätään aineisto. Aineiston avulla pyritään kuvailemaan, vertailemaan ja selit-

tämään asioita. (Hirsjärvi ym. 2004, 125.)

Ensimmäinen osa aineiston keruusta toteutettiin kysymyslomakkeilla puolistruktu-

roidussa muodossa. Toteutimme kyselyn kontrolloituna, informoituna kyselynä. Täl-

löin tutkija menee itse paikanpäälle jakamaan kysymyslomakkeet, ohjeistamaan kuin-

ka kysymyslomake täytetään ja kertomaan tutkimuksen tavoitteesta. (Hirsjärvi ym.

2004, 183, 185–186.) Menimme koululle sovittuna aikana. Olimme varanneet kyselyl-

le aikaa koko oppitunnin (45min), jolloin oppilailla oli varmasti aikaa vastata kysy-

myksiin. Aloitimme tunnin näyttämällä esimerkkilööppiä (Liite 4.) ja kertomalla oppi-

laille kyselyn tarkoituksesta sekä ohjeistimme kyselyyn vastaamiseen. Painotimme,

että jokainen oppilas vastaa kysymyksiin rehellisesti, itsenäisesti ja ehdottomasti jo-

kaiseen kysymykseen.
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Korostimme, että vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja tulokset esitetään yhteenveto-

na eri koulujen luokista. Todellisuudessa kyselyyn vastaaminen vei aikaa n. 20 – 35

minuuttia. Pyysimme nopeimmin vastanneita oppilaita piirtämään heille mieleen-

painuvimman lööpin tai itse keksimänsä lööppiaiheen (kuvia, tekstiä) kysymyslomak-

keen kääntöpuolelle. Näin varmistimme kaikille vastaamisrauhan. Keräsimme lomak-

keet pois, kun kaikki olivat vastanneet kyselyyn.

Yksilöhaastattelun suorittaminen

Toinen osa tutkimuksen aineistosta koostuu teemahaastattelusta, joka on puolistruktu-

roitu haastattelumenetelmä. Siitä puuttuu lomakehaastattelulle tyypillinen kysymysten

tarkka järjestys ja muoto. Teemahaastattelussa kysymykset ovat ennalta määriteltyjä,

mutta haastattelija voi vaihdella niiden sanamuotoa ja järjestystä haastattelun aikana.

Keskustelu kohdennetaan kaikille samankaltaisiin teema-alueisiin eli haastattelun ai-

hepiireihin. Yksityiskohtaisten kysymysten sijaan keskitytään näihin teemoihin. (Hirs-

järvi & Hurme 2000, 47–48.)  Meidän mielestämme tämä metodi sopi erityisen hyvin

tutkimukseemme, koska teemahaastattelun käyttämisen taustalla on ajatus, että kaik-

kia yksilön ajatuksia, tuntemuksia ja kokemuksia voidaan tutkia tällä menetelmällä.

Metodissa korostetaan haastateltavan omia määritelmiä ja elämyksiä eri tilanteissa.

(Ks. Hirsjärvi & Hurme 2000, 47–48.) Myös teemahaastattelujen yhteydessä pyysim-

me lapsia piirtämään erilliselle paperille heille mieleenpainuvimman lööpin tai itse

keksimänsä lööppiaiheen. Haastattelut kestivät yhden lapsen osalta 20–35 minuuttia.

Yksilöhaastattelut eli tutkimuksemme kvalitatiivisen osuuden nauhoitimme videoka-

meralle ilman kuvaa. Aineisto purettiin suoraan tietokoneelle, josta litteroinnin eli

puhtaaksi kirjoittamisen avulla pääsimme analysoimaan tuloksia. Tekstin avulla

aloimme kirjata tuloksia ylös teemoittain ja luokittelimme ne aihealueittain. Pyrimme

keskittymään litteroinnissa ainoastaan tutkimuksen kannalta oleellisiin asioihin. Näin

halusimme varmistaa, että täydennämme ja syvennämme kvantitatiivisen tutkimusai-

neiston tuloksia.

Tutkimuksen teemat

Tutkimuksemme teemat ovat ajatukset, tuntemukset ja kokemukset. Von Bagh ja Kos-

ki (2000) ovat seuranneet lööppejä ja niissä esiintyviä aiheita kahden kuukauden ajan.

Perusaihealueita lööpeissä olivat urheilu, rikokset, kauneus ja julkkisten elämä (Von

Bagh & Koski 2000, 126). Tutkimuksemme aihealueiksi otimme mukaan yllä mainitut
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aiheet sekä onnettomuudet. Teemat ja aiheet ovat sekä kyselyn että yksilöhaastattelu-

jen pohjana.

Kysymyslomake on kaksisivuinen ja sisältää kymmenen (10) kysymystä, joista yksi

sisältää sekä strukturoidun että avoimen kysymyksen. Kysymyslomakkeessa on näin

ollen kolme (3) avointa ja kahdeksan (8) strukturoitua kysymystä.

Kysymyslomakkeessa (Liite 2.) kysytään:

1) taustatiedot (sukupuoli ja ikä)

2) yleiset kokemukset (kysymykset 2-4)

3) ajatukset (kysymykset 5 ja 6)

4) tuntemukset (kysymys 7 sekä 10b)

5) kokemukset (kysymykset 8-10a).

Asuinalueen ja ikäluokan kysymyslomakkeiden erottamiseksi on käytetty erivärisiä

papereita.

Haastattelurunko (Liite 3.) sisältää yhteensä 32 kysymystä. Kysymykset on luokiteltu

samoihin teemoihin kuin kyselyssä:

1) Yleiset kokemukset, jotka koostuvat kysymyksistä 1-6. Näiden kysymysten

tarkoituksena on selvittää taustat pääteemoille (ajatukset, tuntemukset ja ko-

kemukset).

2) Ajatukset koostuvat kysymyksistä 7-20.

3) Lasten tuntemuksia selvitetään kysymyksillä 21–24.

4) Kokemuksista saamme vastauksia kysymyksillä 25–32.

Teemat ohjasivat keskustelun kulkua, vaikka kysymykset vaihtelivat ja elivät haastat-

teluiden aikana. Sama aihe saattoi sisältyä kahdenkin eri teeman sisälle, esimerkiksi

kohta 23: ”Onko sinulla ollut tuttuja lööpeissä? Miltä se on tuntunut? Juttelitko siitä

kenenkään kanssa?”. Tämä kuuluu sekä tuntemuksiin että kokemuksiin.

Keräsimme haastatteluista lasten keskeisiä ilmauksia, joita käytämme tulosten esitte-

lyssä oman tekstimme lisäksi havainnollistamaan ja antamaan lisää sisältöä tutkimuk-

sellemme. Myös lasten piirustukset ovat havainnollistamassa tutkimustuloksiamme.

Piirustuksista on mukana sekä kyselylomakkeiden takasivulta että haastatteluissa
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piirrettyjä töitä. Lapset kuvasivat piirustuksissaan parhaiten mieleen jääneitä lööppejä

tai itse keksimiään lööppien aiheita. Työssämme emme analysoi piirustuksia. Piirus-

tukset ovat mielestämme muita tutkimustuloksia täydentäviä ja sisällöltään lapsen

mielenmaailmaa kuvaavia.

4.5 Tutkimusaineiston luokittelu ja analysointi

Tärkeä osa tutkimuksen toteuttamista on aineiston luokittelu, analyysi, tulkinta ja joh-

topäätökset. Tämän takia aineiston analysointi tulisikin aloittaa mahdollisimman pian

aineiston keruuvaiheen jälkeen. Analyysivaiheessa tulee tarkistaa puuttuuko esimer-

kiksi vastauksia tai onko kyselyssä muita virheellisyyksiä. Tämän jälkeen aineisto

luokitellaan, jotta tuloksia pystytään käsittelemään tilastollisin menetelmin. (Hirsjärvi

ym. 2004, 209 – 210.) Sisällön analyysilla voidaan analysoida systemaattisesti saatuja

tuloksia. Sillä pyritään saamaan kuvaus tutkittavasta ilmiöstä tiivistetyssä ja yleisessä

muodossa. Sisällön analyysin etenemistä ohjaa esimerkiksi aineisto ja ennalta valitut

teemat. (Kyngäs, H. & Vanhanen, L. 1999.)

Tutkimuksemme analysointia helpotti opinnäytetyömme aiheen jakaminen teemoihin,

jotka sisältävät omat aihealueensa. Sekä kysymyslomake että yksilöhaastattelun runko

on tehty samassa järjestyksessä teemojen ja aihealueiden mukaan. Kysymyslomak-

keen avointen kysymysten aihealueet on luokiteltu analysointia varten saatujen tulos-

ten pohjalta. Aihealueet ovat:

1) Ajatukset (kysymys 6): Ei ajattele mitään, ei kiinnosta, todenperäisyyden epäi-

ly, lööppien aiheiden ihmettely, ajatukset onnettomuuksista, lööpit ovat turhia

ja muut ajatukset.

2) Tuntemukset (kysymys 10b): Tuntemukset luokiteltiin hassuihin, siisteihin ja

muihin tuntemuksiin, kun lapsella oli ollut joku tuttu lööpeissä.

3) Kokemukset (kysymys 9): Jutellut vanhempien kanssa, ei ole jutellut kenen-

kään kanssa, jutellut todenperäisyydestä, jutellut julkkiksista, ihmetellyt asioita

yhdessä toisen kanssa, muut keskustelut.
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Kysymyslomakkeen strukturoitujen kysymysten aihealueet oli määritelty valmiiksi jo

lomakkeessa (ks. Liite 2.). Nämä kysymykset ja edellä mainitut aihealueet olivat luo-

kittelun pohja myös yksilöhaastattelun analysoinnille.

Kvantitatiivisen tutkimusaineiston analysoimme SPSS 14.0 for Windows – ohjelmalla

(myöhemmin SPSS-ohjelma). Tutkimustulokset luokiteltiin, jonka jälkeen ne syötet-

tiin SPSS-ohjelmalle kysymysten mukaan. Kvantitatiivisen tutkimusaineiston avoin-

ten kysymysten vastaukset luokiteltiin ja analysoitiin sisällön analyysin avulla määräl-

lisesti otoksen koon takia.

5 TUTKIMUSTULOKSET

5.1 Yleistä tutkimustuloksista

Tutkimuksemme tulokset ovat 2. ja 6. luokkalaisten lasten näkökulmasta. Tuloksia

tarkastelemme tehtyjen kyselyjen ja haastatteluiden pohjalta. Kerromme tuloksista

lasten ajatusten, tuntemusten ja kokemusten avulla. Tuloksissa on mukana lasten suo-

ria lainauksia heidän haastatteluvastauksistaan. Anonymiteetin suojaksi kerromme

lapsista vain heidän sukupuolensa, ikänsä ja asuinalueensa. Lyhenteet koostuvat seu-

raavasti: Tyttö/Poika = sukupuoli, 2lk/6lk = luokka-aste ja Y = ydinkeskusta tai H =

haja-asutusalue. Esimerkiksi lyhenne Tyttö 2lk, Y kertoo kyseessä olevan 2. luokkalai-

sen tytön ydinkeskustasta. Myös lasten piirustukset, jotka he saivat piirtää kysymys-

lomakkeiden takasivulle ja erikseen haastattelun yhteydessä omalle paperille, ovat

mukana muita tuloksia tukemassa. Anonymiteetin suojaksi käytämme myös piirustus-

ten tekijöistä lyhenteitä Tyttö/Poika = sukupuoli ja 2lk/6lk = luokka-aste. Lyhenne

Tyttö 2lk kertoo kyseessä olevan 2. luokkalaisen tytön.

Lasten käsityksiä lööpeistä

Tutkimuksemme lapsilla oli selkeä käsitys siitä, mitä lööpit ovat. He käsittivät lööpit

iltapäivälehtien mainosjulisteiksi, joita he näkivät usein eri kaupoissa ja kioskeissa.

Lasten mielestä lööpeissä on käytetty myös erilaisia keinoja iltapäivälehtien myynnin

edistämiseksi. Tämä tulee hyvin esille kuudesluokkalaisen tytön eräästä vastauksesta
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kysymyslomakkeessa: ”Jos luen jostakin onnettomuudesta tai julkkiksen salarakkaas-

ta huomaan välillä, että niitä on hieman liioiteltu jotta lehti, jota lööppi mainostaa,

myisi paremmin.” Myös haastattelut tukivat yllä olevia ajatuksia. ”Ehkä ne negatiivi-

set asiat myy vähä enemmän.” (Poika 6lk, Y)

Lapsilla oli yleisesti ottaen käsitys, että negatiiviset asiat myyvät iltapäivälehtiä pa-

remmin kuin positiiviset asiat. Lapset kokivat, että lööpeissä kerrotaan useimmiten

julkkiksista, ajankohtaisista asioista ja tapahtumista sekä onnettomuuksista. Lööpeissä

näkyivät heidän mielestään myös erilaiset juorut ja kirjoitukset murhista tai tapoista.

Nämä lapset kokivat usein negatiivissävytteisiksi, vaikka niistä lasten mielestä voisi

kirjoittaa myös positiiviseen sävyyn.

 No tuota, siinä kerrotaan kaikenlaista tietoa. (Poika 2lk, Y)

Nöy, mä mietin, että esimerkiksi ne on jotain julkkiksia ja esimerkiksi
näyttelijöitä ja laulajia tai jotain tärkeitä henkilöitä, hyväntekijöitä niin
poispäin. Koska ne on niinku tärkeitä henkilöitä, ne on ihmisille tärkeitä.
Ne tykkää paljon lauluista, joistakin lauluista, sitten -- ne tykkää paljon
elokuvistakin, niillä pitää olla hyvä olemus, että ne jaksaa näytellä --.
(Poika 2lk, Y)

No ajankohtasista tapahtumista ja asioista. Mitä on jotain tapahtunu tai
jos on vaikka yleensä ne on kyllä jotain semmosia, että joku on murhattu
ja sitä tutkitaan tai jotain semmoista. Ne on aika usein. (Tyttö 6lk, Y)

Osa kuudesluokkalaisista haastateltavista suhtautui lööppeihin kriittisesti ja heidän

vastauksissaan oli havaittavissa selkeää todenperäisyyden epäilyä kirjoituksia kohtaan.

Heidän mielestään kirjoituksia on liioiteltu ja he kokevat, että joissakin jutuissa on

jopa valehdeltu. ”Voihan vattu, nuohan valehtelee.” kirjoitti eräs kuudesluokkalainen

tyttö kysymyslomakkeeseen. Vastauksissa oli myös havaittavissa suoranaista ironiaa

lööpeissä esiintyviä aiheita kohtaan.

No se nyt riippuu lehestä, yleensähän niissä on jotain juoruja tai sitte.
En minä tiiä… Jotain niin sanottua faktaa Nykäsen ryyppyreissusta tai
jotain muuta mielenkiintoista. (Poika 6lk, Y)
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Miksi lööppejä tehdään ja kenelle ne on tarkoitettu?

   KUVA1. Poika 6lk

Lapset ajattelivat, että lööppien tarkoitus on houkutella ihmiset ostamaan iltapäiväleh-

tiä eli he näkivät lööpit mainoksina, kuten kuvasta 1. voi myös huomata. Heidän mie-

lestään lööpeillä yritetään saada kiinnitettyä ohikulkijoiden huomio lehtien aiheisiin,

jotta he ostaisivat ja lukisivat niitä. Lööpit nähtiin myös jonkinlaisena tiedotusvälinee-

nä kuten kertomassa jostakin tapahtumasta.

Että ihmiset huomaa, että esimerkiksi, jos on joku suuri, joku semmonen,
että Lordi esimerkiksi, jos siinä sanotaan, että se esiintyy vaikka jossain
paikassa, ni ihmiset, jotkut ihmiset, jotka tykkää siitä Lordista, ni he
saattaa lähtee kattomaan sitä. (Poika 2lk, Y)

Sen takia varmaan, ett saadaan ihmisten huomio sillei kiinnitettyä ja ne
lukis niitä lehtiä sitte. (Tyttö 6lk, Y)

No että porukka ostais niitä lehtiä sitte. (Poika 6lk, Y)

Lasten mielestä lööpit on tarkoitettu lähinnä aikuisille, mutta he kokivat myös lasten

voivan lukea niitä. Osa kuudesluokkalaisista puhui kuluttajista, joihin luetaan kuulu-

vaksi maksukykyiset ihmiset.

No niille, jotka niitä lehtiä lukee. Varmaan aikuisia. (Tyttö 6lk, Y)

Kuluttajille -- no niin, kaikille kai ne on tarkotettu. (Poika 6lk, Y)
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Kiinnostavatko lööpit lapsia?

Yleisesti ottaen lööpit eivät juuri kiinnosta tutkimukseemme osallistuneita lapsia. Täs-

sä ei ollut merkitystä iällä ja sukupuolella tai asuinalueella. Lapset eivät kokeneet

lööppien aihealueita itseään kiinnostaviksi.

En mä tiiä, että miksi ne kiinnostaa? (Tyttö 2lk, H)

No jos siinä on nyt joku räjähtävä otsikko ni kyllä se sillon, mutt jos ei
oo jotai isoa asiaa tapahtunu, ni eipä siinä mitään kiinnostavaa oo.
(Poika 6lk, Y)

No ei ne nyt oo niin ihan mitään mulle, ett pakko saada tietää heti, ett
mitä on tänään lööpeissä, mutta se on mulle vähä silleen, että melkeem-
pä ihan sama. (Tyttö 6lk, Y)

Joo no niissä on niitä tärkeimpiä aiheita mitä on niinku tapahtunut ja --
sitte se on ihan mielenkiintosta lukee niitä. (Tyttö 6lk, H)

Lööppien huomaaminen sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan

Lööpit huomataan yleensä kaupoissa ja kioskeissa, joista esimerkkinä nousi useassa

vastauksessa Citymarket ja Prisma sekä R-kioski. Tutkimukseemme osallistuneet lap-

set huomasivat lööpit selvästi eniten 2-3 kertaa viikossa. Tuloksissa ei näkynyt merkit-

tävää eroa sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.
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TAULUKKO 3. Lööppien huomaaminen sukupuolen mukaan

Taulukko 3. kertoo, että yli puolet tytöistä ja pojista vastasi huomaavansa lööpit 2-3

kertaa viikossa. Erot tulevat esiin päivittäin ja kerran kuukaudessa huomaamisessa.

Pojat huomasivat lööpit selvästi tyttöjä useammin joka päivä, kun taas tytöt kiinnitti-

vät huomiota lööppeihin kerran kuussa tai harvemmin.

TAULUKKO 4. Lööppien huomaaminen iän mukaan

Taulukko 4. perusteella voimme huomata, että yli puolet 2. ja 6. luokkalaisista lapsista

huomaavat lööpit 2-3 kertaa viikossa. Ikäluokkien välillä suurimmat erot syntyivät

siinä, että 6. luokkalaiset huomasivat 2. luokkalaisia enemmän lööpit joka päivä. Vas-

taavasti taas 2. luokkalaisten osuus lööppien huomaamisessa kerran kuussa tai har-

vemmin oli 6. luokkalaisia suurempi.

Lööppien huomaaminen Tytöt (n) % Pojat Yhteensä

Joka päivä (3) 8,3 (10) 25,0 (13) 17,1

2-3krt/vko (21) 58,3 (21) 52,5 (42) 55,3

1krt/vko (7) 19,4 (7) 17,5 (14) 18,4

1krt/kk tai harvemmin (5) 13,9 (2) 5,0 (7) 9,2

Yht. (36) 100 (40) 100 (76) 100

Lööppien huomaaminen 2lk (n) % 6lk Yhteensä

Joka päivä (2) 7,4 (11) 22,4 (13) 17,1

2-3krt/vko (15) 55,6 (27) 55,1 (42) 55,3

1krt/vko (4) 14,8 (10) 20,4 (14) 18,4

1krt/kk tai harvemmin (6) 22,2 (1) 2,0 (7) 9,2

Yht. (27) 35,5 (49) 64,5 (76) 100
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TAULUKKO 5. Lööppien huomaaminen asuinalueen mukaan

Yllä olevan taulukon 5. mukaan asuinalueiden merkittävimmät erot lööppien huo-

maamisessa syntyivät siinä, että ydinkeskustassa lööpit huomattiin päivittäin merkit-

tävästi haja-asutusaluetta useammin. Haja-asutusalueella puolestaan lööppien huo-

maaminen kerran viikossa oli ydinkeskustaa yleisempää. Molemmilla asuinalueilla

lööpit huomattiin yleisimmin 2-3 kertaa viikossa.

Lapset kertoivat huomaavansa lööpit usein erilaisissa kaupoissa ja kioskeissa, erityi-

sesti niiden sisääntuloissa ja lehtihyllyillä. Myös kassojen läheisyydessä niitä oli huo-

mattu ja joskus jopa tarkemmin luettu. Harvoissa tapauksissa iltapäivälehtiä ostettiin

kotiin, jossa lapsilla oli mahdollisuus perehtyä lööppien aiheisiin paremmin.

Emmä yleensä niitä ees kato, mä vaan katon, että aha, tossa on taas
tommonen…yleensä kaupoissa. (Tyttö 2lk, Y)

Noo, yleensä noissa Prismoissa ja R-kioskeilla ja joskus jossakin K-
ruokakaupoissa…sielläkin saattaa joskus näkyä. (Poika 2lk, Y)

Jossain kaupassa…kaupungissa. (Tyttö2lk, H)

No kaupungilla, kun menee johonkin kauppaan tai sillai tai sitte ihan cit-
tarissa niitä nyt tulee nähtyä -- no ehkä jonku kuus kertaa (viikossa) ai-
naki. (Poika 6lk, Y)

No kauppojen lehtihyllyillä, jossa on niitä iltapäivälehtiä ja joskus jos
meijän vanhemmat ostaa kotiin jonku iltapäivälehden ni siellä sitte nä-
kyy. (Tyttö 6lk, Y)

No kaupoissa ja jossaki kassan luona, jos on ja joissaki kioskeissa on
siinä ovella ni -- no varmaan viis kertaa (viikossa). (Tyttö 6lk, H)

Lööppien huomaaminen Ydinkeskusta (n) % Haja-asutusalue Yht.

Joka päivä (10) 31,3 (3) 6,8 (13) 17,1

2-3krt/vko (17) 53,1 (25) 56,8 (42) 55,3

1krt/vko (2) 6,3 (12) 27,3 (14) 18,4

1krt/kk tai harvemmin (3) 9,4 (4) 9,1 (7) 9,2

Yht. (32) 100 (44) 100 (76) 100
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Kuvien huomaaminen lööpeistä

Alla oleva taulukko 6. kertoo, että lööppien kuvat huomataan noin 90 prosenttisesti.

Koko otoksesta vain harva ilmoitti, ettei huomaa kuvia lainkaan. Lapset eivät kuiten-

kaan kokeneet lööppien kuvia kovinkaan merkittäviksi tai ajatuksia herättäviksi.

TAULUKKO 6. Kuvien huomaaminen lööpeistä koko otoksesta

Kuvien huomaaminen lööpeistä Koko otoksesta (n) %

Kyllä (68) 89,5

Ei (8) 10,5

Kuten taulukosta 7. voimme huomata, molemmat sukupuolet ja ikäluokat kiinnittävät

huomiota kuviin varsin paljon. 2. luokkalaisissa on 6. luokkalaisiin nähden suurempi

osa heitä, jotka eivät huomaa lööppien kuvia lainkaan.

TAULUKKO 7. Kuvien huomaaminen lööpeistä sukupuolen ja iän mukaan

TYTÖT, kuvien huomaaminen lööpeistä 2lk (n) % 6lk Yht.

Kyllä (10) 71,4 (21) 95,5 (31) 86,1

Ei (4) 28,6 (1) 4,5 (5) 13,9

POJAT, kuvien huomaaminen lööpeistä

Kyllä (11) 84,6 (26) 96,3 (37) 92,5

Ei (2) 15,4 (1) 3,7 (3) 7,5

Haastatteluissa lapset kertoivat tekstin merkitsevän enemmän kuin kuvan. Kuviin ei

kiinnitetty juuri huomiota ja ne muistettiin huonosti. Omalla kiinnostuksella kuvan

aihetta kohtaan oli merkitystä. Esimerkiksi, jos urheilu kiinnosti, lapsi huomasi siihen

liittyvät kuvat ja muisti ne muita paremmin. Haastatteluissa lapset mainitsivat myös
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kuvat julkisuuden henkilöistä ja vasta sattuneista tapahtumista kuten onnettomuuksis-

ta.

-- noo jotkut rikokset tai vaatteitten kuvia. (Tyttö 2lk, H)

En paljo mitään -- urheilusta. (Poika 2lk, H)

En kyllä -- en yleensä tai no emmä nyt tiiä, emmä niinku muista kauhees-
ti. (Tyttö 2lk, Y)

No, jos se on joku iso kuva, ni kyllä mä sen sitte siitä katon. (Poika 6lk,
Y)

No enemmän nyt katon niitä otsikoita, emmä hirveesti niitä kuvia niin
paljo kato. Kyllä mä ne nyt jotenkin huomaan, mutta… (Tyttö 6lk, Y)

Varmaan jotku semmoset kuvat, jotka on jotenki semmosia tärkeitä, että
niitä niinku silleen aina itekki tietää mistä on kysymys ja seuraa jotain
juttua. Sitt siinä on joku siihen liittyvä kuva. (Tyttö 6lk, Y)

No jos on jotain julkisuuden henkilöitä tai tälläsiä. -- No… jos on vaikka
jotain niinku tapahtunu ja sitt siitä on joku kuva, ni niitä sitt kattoo vähä
tarkemmin. (Tyttö 6lk, H)

Lasten ajatuksia lööppien kuvista

Kuten jo aikaisemmin tuli ilmi, lapset huomasivat lööppien kuvat, mutta eivät kuiten-

kaan kokeneet niitä merkittäviksi. Tästä syystä niitä ei juuri muistettu, jolloin ne eivät

myöskään herättäneet lapsissa erityisiä ajatuksia. Kuvat liitettiin tekstien tueksi ja niitä

pidettiin yleensä mitäänsanomattomina. Poikkeuksen tekivät aihealueista rikokset,

onnettomuudet sekä tutkimuksen aikana ajankohtaisena aiheena ollut Lordin euro-

viisuvoitto, joka näkyi myös lasten piirustuksissa (Kuva 2.).
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   KUVA 2. Tyttö 6lk

Mää ajattelen, ett se liittyy varmaan jotenki siihen juttuun, että se on lai-
tettu siihen sen takia. (Tyttö 6lk, Y)

Että no se riippuu vähän kuvasta -- esim. rikosta, esim. jostain juhlasta
ni mä ajattelisin, että aika isot juhlat. -- Noi ryöstöt ja murhat, että miks
on tehny sen ja miks se on ottanut sieltä semmosta tavaraa ku se ei oo
sen. (Poika 2lk, Y)

No ei mulla niistä kuvista mitään tuu mieleen. (Poika 6lk, Y)

Otsikoiden huomaaminen lööpeistä

Lööppien otsikoiden (82,9 %) ja kuvien (89,5 %) huomaamisessa ei ole merkittävää

eroa koko otosta tarkasteltaessa. Otsikot muistettiin kuvia paremmin ja niiden infor-

matiivisuus oli lapsille selkeämpi. Etenkin isot ja ”räjähtävät” otsikot olivat jääneet

lasten mieleen ja kuvat koettiin lööppien tekstejä tukeviksi (taulukko 8.).

TAULUKKO 8. Lööppiotsikoiden huomaaminen koko otoksesta

Lööppiotsikoiden huomaaminen Koko otoksesta (n) %

Kyllä (63) 82,9

Ei (13) 17,1
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Tyttöjen ja poikien lööppiotsikoiden huomaaminen oli lähes yhtä suuri asuinalueesta

riippumatta. Pojat huomasivat otsikoita hieman tyttöjä vähemmän molemmissa ikä-

ryhmissä, kuten taulukosta 9. selviää. Haastatteluissa molemmat sukupuolet ja ikä-

ryhmät painottivat isojen otsikoiden merkitystä niiden huomaamisessa. Usein pienet

otsikot jäivät lapsilta huomaamatta.

TAULUKKO 9. Lööppiotsikoiden huomaaminen sukupuolen ja iän mukaan

TYTÖT, lööppiotsikoiden huomaaminen 2lk (n) % 6lk Yht.

Kyllä (11) 78,6 (20) 90,9 (31) 86,1

Ei (3) 21,4 (2) 9,1 (5) 13,9

POJAT, lööppiotsikoiden huomaaminen

Kyllä (9) 69,2 (23) 85,2 (32) 80,0

Ei (4) 30,8 (4) 14,8 (8) 20,0

Kyll mä sen saatan joskus lukea, mutta ku en yleensä lue ja sitte mä en
kyllä enää muista vähän ajan päästä. Niinku silleen ku se ei kiinnosta
mua ni se unohtuu. (Tyttö 2lk, Y)

En -- semmoset mitkä kiinnostaa -- yleensä ne on isolla. (Poika 2lk, Y)

Kyllä mää jotain, en mää kaikkia -- isot. (Poika 2lk, H)

No siihen pääotsikkoon yleensä. (Poika 6lk, Y)

No en mää varmaan ihan kaikkia lue, niitä ihan pienimpiä. (Tyttö 6lk,
Y)

No en mä ihan kaikkia aina. Niitä isompia kattoo yleensä enemmän.
(Tyttö 6lk, H)

Lööppien kiinnostavimmat aihealueet

Vastausvaihtoehtoina kiinnostavimpiin aiheisiin olivat urheilu, onnettomuudet, rikok-

set, kauneus, julkkisten elämä ja vapaavalintainen aihe. Lapset saivat rastittaa yhden

tai useamman vaihtoehdon. Lasten itse esittämistä aiheista selkeästi eniten esille nou-

sivat musiikki ja elokuvat. Valmiista vaihtoehdoista tutkimuksessa painottuivat eniten
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onnettomuudet (69,7 %) ja rikokset (61,8 %). Toiseksi eniten kiinnostivat urheilu

(47,4 %) ja julkkisten elämä (42,1 %) kuten alla olevasta taulukosta 10. huomataan.

Asuinalueen mukaan eroavaisuuksia syntyi urheilun, kauneuden ja julkkisten elämän

suhteen. Ydinkeskustassa kiinnitettiin haja-asutusaluetta enemmän huomiota kaikkiin

edellä mainittuihin aiheisiin, urheilussa jopa puolet enemmän.

TAULUKKO 10. Kiinnostavimmat aiheet lööpeissä

Kiinnostavimmat aiheet Koko otoksesta (n) %

Onnettomuudet (53) 69,7

Rikokset (47) 61,8

Urheilu (36) 47,4

Julkkisten elämä (32) 42,1

Haastattelut tukivat kysymyslomakkeista saamiamme tuloksia lööppien kiinnosta-

vimmista aiheista. Nämä aihealueet näkyivät ja tulivat selkeästi esille kysymyslomak-

keen ja haastatteluiden vastauksissa koskien kaikkia luokittelemiamme teemoja. Myös

lasten piirustukset lööpeistä tukivat näitä aihealueita (kuva 3.).

   KUVA 3. Poika 2lk
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Hmm… no kaikista tapahtumista, ja mitkä tulee tapahtumaan ja rikok-
sista, murhista ja joistai juhlista --. (Poika 2lk, Y)

No esim. jostain julkkiksista, varmaan…no vaikka, jos on just tullu Idols,
niin sitte siinä joku on voittanut ni siitä voi olla -- niin ja sitten -- kaik-
kee. (Tyttö 2lk, Y)

No se urheilu ehkä eniten. (Poika 6lk, Y)

No tietenki jotku onnettomuudet ja semmoset. Haluu tietää, ett onko jotai
tuttuja esimerkiksi kuollut tai loukkaantunut tai semmosta. (Tyttö 6lk, Y)

No rikokset ja onnettomuudet. (Poika 6lk, H)

TAULUKKO 11. Tyttöjen mielestä kiinnostavimmat aiheet lööpeissä

TYTÖT, kiinnostavimmat aiheet 2lk (n) % 6lk Yht.

Onnettomuudet (6) 42,9 (14) 63,6 (20) 55,6

Rikokset (7) 50,0 (11) 50,0 (18) 50,0

Urheilu (7) 50,0 (4) 18,2 (11) 30,6

Julkkisten elämä (5) 35,7 (14) 63,6 (19) 52,8

Yllä olevassa taulukossa 11. selkeimmät erot luokka-asteiden välillä syntyivät urhei-

lussa ja julkkisten elämässä. 6. luokkalaisia tyttöjä kiinnostivat onnettomuudet ja julk-

kisten elämä yhtä paljon (63,6 %). Näitä seurasivat rikokset (50,0 %), joka oli sama

myös 2. luokkalaisilla. Urheilu (18,2 %) kiinnosti yllättävän vähän 6. luokkalaisia

tyttöjä verraten 2. luokkalaisiin (50,0 %).  2. luokkalaisilla ei ollut niin suuria prosent-

tieroja keskenään eri aihealueiden välillä verrattuna 6. luokkalaisiin.
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TAULUKKO 12. Poikien mielestä kiinnostavimmat aiheet lööpeissä

POJAT, kiinnostavimmat aiheet 2lk (n) % 6lk Yht.

Onnettomuudet (11) 84,6 (22) 81,5 (33) 82,5

Rikokset (9) 69,2 (20) 74,1 (29) 72,5

Urheilu (11) 84,6 (14) 51,9 (25) 62,5

Julkkisten elämä (6) 46,2 (7) 25,9 (13) 32,5

Tutkimukseen osallistuneilla pojilla suurimmat erot ikäluokkien välillä olivat urhei-

lussa ja julkkisten elämässä. Haastatteluiden perusteella 2. luokkalaiset pojat pitivät

myös urheilijoita julkkiksina. 6. luokkalaiset pojat ajattelivat julkkisten olevan lähinnä

musiikin ja elokuvien maailmasta. Tästä johtunee näinkin suuri prosentuaalinen ero

kiinnostuksesta julkkisten elämää kohtaa 2. luokkalaisten (46,2 %) ja 6. luokkalaisten

(25,9 %) poikien välillä. Muuten aihealueet poikien välillä jakaantuivat varsin tasai-

sesti kuten taulukkoa 12. tarkasteltaessa voi huomata.

Tarkasteltaessa tyttöjen ja poikien kiinnostuksen eroavaisuuksia luokiteltujen aihealu-

eiden pohjalta, voimme todeta merkittävimmän eron syntyvän urheilussa. Poikia (62,5

%) kiinnosti urheilu puolet tyttöjä (30,6 %) enemmän. Tulosten mukaan pojat olivat

kiinnostuneita myös onnettomuuksista (82,5 %) ja rikoksista (72,5 %) selvästi tyttöjä

enemmän, joilla vastaavat prosentit olivat 55,6 ja 50,0. Tytöillä puolestaan korostuivat

julkkisten elämä ja muut aiheet, kuten kauneus ja musiikki, joita emme ole taulukkoon

erikseen luokitelleet. 6. luokkalaiset tytöt korostivat kiinnostustaan 2. luokkalaisia

enemmän julkkiksia ja heidän elämäänsä kohtaan varsinkin haastatteluissa.

No musiikki ja tämmöset onnettomuudet, että -- nini -- no niistä onnet-
tomuuksista kuulee, että mitä on niinku tapahtunut joissaki ja sitte niitä
julkisia, koska -- jos niinku vaikka tuntee tai siis niinku tykkää jostakin
niistä, ni haluu tietää mitä se tekee tai tällei. (Tyttö 6lk, H)
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5.2 Lasten ajatuksia lööpeistä

Tutkimuksen kysymyslomakkeessa lasten ajatuksia lööpeistä kysyttiin avoimella ky-

symyksellä. Vastaukset olemme itse luokitelleet lasten vastausten pohjalta, joista neljä

suurinta ryhmää otettiin taulukkoon mukaan. Kolme pois jäänyttä luokkaa olivat ”ei

kiinnosta”, ”onnettomuudet harmittavat” ja ”lööpit ovat turhia”. Näihin luokkiin ei

tullut tutkimuksen kannalta merkittäviä tuloksia.

Tutkimuksessamme nousivat selvästi esille ”ei ajatuksia” (36,8 %) ja ”todenperäisyy-

den epäily” -kohdat (22,4 %) sekä kyselyssä että haastattelussa. 6. luokkalaiset suhtau-

tuivat lööppeihin 2. luokkalaisia kriittisemmin. Haastatteluissa ilmeni lisäksi myös se,

kuinka 6. luokkalaiset eläytyivät 2. luokkalaisia paremmin erilaisiin lööppien aihei-

siin, kuten onnettomuuksiin, joissa olisivat itse voineet olla mukana. Kohta ”muut

ajatukset” (15,8 %) sisältää lasten ajatuksia lööppien tyhmyydestä ja asioiden toistosta

eli siitä, että aiheet on uutisoitu jo aikaisemmin muussa mediassa.

TAULUKKO 13. Lööppien herättämiä ajatuksia lapsissa

Lööppien herättämät ajatukset Koko otoksesta (n) %

Ei ajatuksia (28) 36,8

Todenperäisyyden epäily (17) 22,4

Lööppien ihmettelyä (11) 14,5

Muut ajatukset (12) 15,8

En mää oikeen muista. (Tyttö 2lk, H)

 -- eiku juhlat, ni ajattelen, että ne on isot juhlat ja miten ihme, että ne
pystyy järjestää ja ois mukava päästä semmosiin hienoihin juhliihin.
(Poika 2lk, Y)

No, jos on vaikka jotain sattunu, ni sitte jää ajattelemaan, että mitä jos
ite ois ollu vaikka siinä tai -- ja no ei oikeen muuta. (Tyttö 6lk, H)
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En tiiä -- no varmaan ajattelen niitä juttuja sillee, että mimmosta se on
ollu. Mulle tulee yleensä nimittäin päähän, jos mä luen jotain, ni tulee,
saattaa tulla semmosia kuvia mieleen, että mimmosta se on voinu olla
siellä. (Tyttö 6lk, Y)

En mitään. (Poika 6lk, H)

Tarkasteltaessa taulukkoja 14. ja 15., voimme havaita 2. luokkalaisten osalta sen, että

lööpit eivät herätä heissä suuremmin ajatuksia. 6. luokkalaiset sen sijaan ajattelivat

lööpeistä enemmän ja epäilivät niiden todenperäisyyttä, jota 2. luokkalaiset eivät teh-

neet lainkaan. Suurimmat erot tyttöjen ja poikien välillä syntyivät 2. luokkalaisten

keskuudessa ”lööppien ihmettelyä” ja ”muut ajatukset” -luokissa. Tytöt eivät ihmetel-

leet lööppejä lainkaan ja pojilla vastaava prosentti oli 15,4. Sen sijaan ”muut ajatuk-

set” -luokassa poikien prosentti oli nolla ja tytöillä se oli 28,6. Kuudesluokkalaisten

poikien keskuudessa eri luokkien välillä ei ollut merkittäviä eroja, kun taas tytöillä

selvin ero muihin luokkiin tuli todenperäisyyden epäilystä.

TAULUKKO 14. Lööppien herättämiä ajatuksia tytöissä

TYTÖT, lööppien herättämät ajatukset 2lk (n) % 6lk Yht.

Ei ajatuksia (6) 42,9 (5) 22,7 (11) 30,6

Todenperäisyyden epäily (0) 0 (9) 40,9 (9) 25,0

Lööppien ihmettelyä (0) 0 (3) 13,6 (3) 8,3

Muut ajatukset (4) 28,6 (4) 18,2 (8) 22,2

TAULUKKO 15. Lööppien herättämiä ajatuksia pojissa

POJAT, lööppien herättämät ajatukset 2lk (n) % 6lk Yht.

Ei ajatuksia (10) 76,9 (7) 25,9 (17) 42,5

Todenperäisyyden epäily (0) 0 (8) 29,6 (8) 20,0

Lööppien ihmettelyä (2) 15,4 (6) 22,2 (8) 20,0

Muut ajatukset (0) 0 (4) 14,8 (4) 10,0



45

5.3 Lasten tuntemuksia lööpeistä

Kysymyslomakkeemme kysymys seitsemän (7) koski lööppien herättämiä tuntemuk-

sia (ks. Liite 2.). Kysymykseen olimme antaneet valmiit vaihtoehdot, joista lapset sai-

vat rastittaa yhden tai useamman vastauksen. Vaihtoehdot tuntemuksista olivat: iloi-

selta, pelokkaalta, ahdistavalta, surulliselta, vihaiselta, onnelliselta, helpottavalta ja

muulta, miltä. Luokitteluun pyrimme huomioimaan mahdollisimman laajan tunteiden

kirjon. Huomioimme myös julkisessa keskustelussa vanhempien esille tuomia lasten

tuntemuksia, joista esimerkkinä ovat ahdistava ja pelokas. ”Muulta, miltä” – kohdalla

halusimme antaa lapsille mahdollisuuden ilmentää heidän omia sellaisia tuntemuksi-

aan, joita ei vaihtoehdoista löytynyt. Tähän kohtaan lapsilta tuli vastauksena mm. ”ta-

valliselta”, ”uteliaalta”, ”ei paljo miltään” ja ”hämmästyneeltä”.

Alla olevaan taulukkoon 16. olemme ottaneet mukaan kolme kohtaa, joihin lapset

vastasivat selvästi eniten. Lasten haastattelut täydensivät kysymyslomakkeista saatuja

vastauksia. Tuntemuksista iloinen ja surullinen poikkesivat selvästi muista antamis-

tamme vaihtoehdoista ja niihin vastattiin koko otosta tarkasteltaessa tasaisesti.

TAULUKKO 16. Lööppien herättämiä tuntemuksia lapsissa

Lööppien herättämät tuntemukset Koko otoksesta (n) %

Iloinen (39) 51,3

Surullinen (30) 39,5

Muut tuntemukset (29) 38,2

No ei minkäänlaisia, mutta jos joitakin kuolee, ni sitten kyllä herättää,
että joillakin nyt kuolee sukulaisia ja… niin. (Poika 2lk, Y)

No, jos mää tuntisin, jos siinä olis joku semmonen mun tuttu, mut ku ei
yleensä oo, koska mun tutut ei oo julkkiksia eikä mitään semmosta, ni ei
-- ni ehkä just, jos olis joku tuttu, ni ehkä sitte. (Tyttö 2lk, Y)

No jossain onnettomuuksissa vaikka, jos on kuollu jotain ihmisiä, ni vä-
hän surullinen. (Poika 2lk, H)
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Noo ehkä vähän surulliseksi. (Tyttö 2lk, H)

No eipä ne nyt pahemmin tunteita herätä. Ei siihen ehi jäähä palijo aat-
telemaan, ku ne portitki menee niin nopeesti kiinni, missä niitä lööppejä
yleensä on. (Poika 6lk, Y)

 *huokaa* Riippuu silloinki vähä jutusta. Jos on joku kiva juttu, ni sillon
varmaan ihan kivoja tunteita, mut jos on joku ikävä juttu, ni se on välillä
silleen, että harmi, että ompas noillaki ollu kurjaa. (Tyttö 6lk, Y)

No niistä onnettomuuksista niinku tulee niinku semmonen haikee mieli,
jos joku on vaikka kuollu tai -- tapahtunu jotain kamalaa tai jotain täl-
lasia. (Tyttö 6lk, H)

Tytöistä 6. luokkalaiset vastasivat olevansa yhtä paljon iloisia ja surullisia (45,5 %)

huomatessaan lööppien aiheita. Muiden tuntemusten osuus heillä oli 36,4 %. Myös-

kään 2. luokkalaisilla tytöillä ei ollut suurta eroa iloisten (78,6 %) ja surullisten (64,3

%) tuntemusten välillä. Sen sijaan vain 14,3 prosenttia 2. luokkalaisista tytöistä ilmoit-

ti tuntevansa muita tuntemuksia. Selkein ero tytöillä luokka-asteiden välillä syntyi siis

muiden tuntemusten osalta. Katso alla oleva taulukko 17.

TAULUKKO 17. Lööppien herättämiä tuntemuksia tytöissä

TYTÖT, lööppien herättämät tuntemukset 2lk (n) % 6lk Yht.

Iloinen (11) 78,6 (10) 45,5 (21) 58,3

Surullinen (9) 64,3 (10) 45,5 (19) 52,8

Muut tuntemukset (2) 14,3 (8) 36,4 (10) 27,8

Taulukko 18. selventää vastaavasti poikien tuntemuksia lööppejä koskien. Merkittävin

ero poikien luokka-asteiden välillä syntyi, aivan kuten tytöilläkin, kohdassa ”muut

tuntemukset”. 6. luokkalaisista jopa 66,7 % kertoi tuntevansa muita tuntemuksia ja 2.

luokkalaisilla vastaava prosentti jäi 7,7:ään. Sekä 2. luokkalaisilla tytöillä että pojilla

prosentuaaliset erot eri tunteiden välillä olivat hyvin pienet, mutta 6. luokkalaisilla

erot korostuivat jopa puolella sukupuolta tarkasteltaessa. Pojista vain reilu neljännes

(25,9 %) ilmoitti kokevansa itsensä iloiseksi lööppejä huomioidessaan. Surulliseksi

itsensä koki puolestaan vain 14,8 prosenttia.
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TAULUKKO 18. Lööppien herättämiä tuntemuksia pojissa

POJAT, lööppien herättämät tuntemukset 2lk (n) % 6lk Yht.

Iloinen (11) 84,6 (7) 25,9 (18) 45,0

Surullinen (7) 53,8 (4) 14,8 (11) 27,5

Muut tuntemukset (1) 7,7 (18) 66,7 (19) 47,5

5.4 Lasten kokemuksia lööpeistä

Kysyttäessä lapsilta lööppien esiintyvyyttä heidän arjessaan, liki 70 prosenttia (69,7

%) vastasi, että lööpit eivät esiinny heidän arjessaan. Luokittelimme arkeen kuuluviksi

asioiksi leikit, puheet, pelit ja unet. Lisäksi lapset saivat vastata ”jossain muualla, mis-

sä?” ja ”ei missään”.  Näistä vaihtoehdoista lapset saivat valita yhden tai useamman

vastausvaihtoehdon. 6. luokkalaisilla lööpit esiintyivät 2. luokkalaisia enemmän pu-

heissa, kun taas haastatteluissa 2. luokkalaisilla nousi esille jonkin verran lööppien

esiintyminen leikeissä. Valitsimme alla olevaan taulukkoon 19. neljä eniten vastattua

kohtaa.

TAULUKKO 19. Lööppien esiintyvyys lasten arjessa

Lööpit lasten arjessa Koko otoksesta (n) %

Esiintyvyys puheissa (14) 18,4

Esiintyvyys unissa (4) 5,3

Esiintyy muuten lapsen arjessa (5) 6,6

Ei esiinny arjessa (53) 69,7

Joskus -- ryöstöt ja semmoset esim. meijän pyssyleikeissä. Meitä on kol-
me pikkuveljeä, mulla on kaksi pikkuveljeä, meitä on kolme. -- Elokuvas-
ta harvoin, mutta sitte ku on, ni mä ehdotan, että leikittäskö sitä. (Poika
2lk, Y)
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No kavereitten kanssa puhutaan, että niistä, jos niinku jotain julkkiksia
tai jotain tällasta. (Tyttö 6lk, H)

Niin no mitä se nyt on, jos on joku Matti Nykänen taas vankilassa tai jo-
tain. Kyllähän me nyt sitte jotain, että ”ylläty, yllätys”. Eipä siinä rueta
sitte sen syvällisemmin keskusteleen mistään muusta. (Poika 6lk, Y)

Alla olevissa taulukoissa 20. ja 21. olemme eritelleet lööppien esiintyvyyden lasten

arjessa iän ja sukupuolen mukaan. Iästä ja sukupuolesta riippumatta lööpit esiintyvät

varsin vähän lasten arjessa. Koko otoksesta lööpit esiintyivät eniten puheissa, mutta

tässä oli selvä ero tyttöjen ja poikien välillä. Tytöt vastasivat juttelevansa lööpeistä

selvästi poikia enemmän ja tämä korostui varsinkin 6. luokkalaisilla. 2. luokkalaiset

puolestaan vastasivat näkevänsä unia lööpeistä ja 6. luokkalaisilla lööpit eivät tulleet

uniin lainkaan.

TAULUKKO 20. Lööppien esiintyvyys tyttöjen arjessa

TYTÖT, lööpit lasten arjessa 2lk (n) % 6lk Yht.

Esiintyvyys puheissa (2) 14,3 (8) 36,4 (10) 27,8

Esiintyvyys unissa (3) 21,4 (0) 0 (3) 8,3

Esiintyy muuten lapsen arjessa (0) 0 (1) 4,5 (1) 2,8

Ei esiinny arjessa (9) 64,3 (14) 63,6 (23) 63,9

TAULUKKO 21. Lööppien esiintyvyys poikien arjessa

POJAT, lööpit lasten arjessa 2lk (n) % 6lk Yht.

Esiintyvyys puheissa (1) 7,7 (3) 11,1 (4) 10,0

Esiintyvyys unissa (1) 7,7 (0) 0 (1) 2,5

Esiintyy muuten lapsen arjessa (0) 0 (4) 14,8 (4) 10,0

Ei esiinny arjessa (10) 76,9 (20) 74,1 (30) 75,0
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Haastateltavilta kysyimme myös sitä, mitä he luulevat luokkakavereidensa ajattelevan

lööpeistä tai kiinnostavatko lööpit heitä. Vastaukset olivat hyvin samankaltaisia kes-

kenään.

Hmm…En mää nyt tiiä…jotku saattaa niitä lukee, mutta ei varmaan ko-
vin monet niinku oo kovin kiinnostuneita tai silleen niistä, että ei vaikuta
niiden joka päiväseen elämään kovin paljoo niinku ei munkaa. (Tyttö
6lk, Y)

No en mä tiiä, ei kai varmaan sen pahemmin ku määkään. Ei ny aina-
kaan kuullun perusteella ketään lööpit kiinnosta. (Poika 6lk, Y)

En mä oikein tiiä. Joo, kyllä mää luulen, että niitäki kiinnostaa. (Tyttö
6lk, H)

Keskusteleminen lööpeistä aikuisten tai kavereiden kanssa

Sekä kysymyslomakkeissa että haastatteluissa kävi hyvin selvästi ilmi, että lapset kes-

kustelevat vähän lööpeistä aikuisten tai kavereidensa kanssa. Selvästi eniten keskuste-

lut liittyivät lööppien todenperäisyyteen. Yleisesti keskusteltiin lööpeissä olleista jul-

kisuuden henkilöistä sekä isoista tapahtumista, joita muukin media oli tuonut esille.

Taulukossa 22. kohta ”vanhempien kanssa” kertoo todellisen määrän niistä lapsista,

jotka ovat jutelleet oman kertomansa mukaan lööpeistä nimenomaan vanhempien

kanssa. Kysymyslomakkeessa tämä kysymys oli avoin ja siinä kysyttiin yleisesti, onko

lapsi jutellut lööpeistä kaverin tai aikuisen kanssa. Emme olleet eritelleet näitä erik-

seen. Vastaukset olemme itse luokitelleet lasten vastausten perusteella seuraavasti:

”vanhempien kanssa”, ”en ole jutellut mitään”, ”lööppien todenperäisyydestä”, ”julk-

kisten elämästä” ja ”ihmetelty tapahtunutta”. Yllä olevien luokittelujen pohjalta saa-

daan tulos, että 43,4 % lapsista on jutellut lööpeistä jonkun kanssa.
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TAULUKKO 22. Lööpeistä käyty keskustelu

Lööpeistä keskusteleminen Koko otoksesta (n) %

En ole jutellut mitään (43) 56,6

Jutellut todenperäisyydestä (13) 17,1

Vanhempien kanssa (7) 9,2

Eikä meillä koulussa puhuta lööpeistä.-- En oo kuullu, koska mä yleensä
vaan juoksen keinumaan välitunnilla. (Tyttö 2lk, Y)

No niistä henkilöistä ja sit, jos jotain tapahtunu ni, et jos niinku ite ois
siellä ni, että -- et jos niin kävis ni mitä sit tekis ja… (Tyttö 6lk, H)

Ei oikein -- on muutaki puhuttavaa.-- No jos on ollu joku, joka on vähä
sillee ollu isompi juttu. Just joku näistä tsunameista, ni on niistä tullu
puhuttua, mutta ei silleen mitään, jos on joku ihan tyhmä juttu, ni ei niis-
tä oikein eikä me kovin usein mitään. (Tyttö 6lk, Y)

Tarkasteltaessa taulukkoa 23. voimme todeta, että pojat vastasivat selvästi tyttöjä

enemmän, etteivät he juttele lööpeistä mitään. Tämä korostui etenkin 2. luokkalaisten

lasten kohdalla. 2. luokkalaiset eivät myöskään jutelleet lööppien todenperäisyydestä

lainkaan, kun puolestaan 6. luokkalaiset epäilivät lööppien todenperäisyyttä tutkimuk-

sen muissakin osissa. Vanhempien kanssa juttelulla ei ollut merkittävää eroa ikäluo-

kan ja sukupuolen välillä.
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TAULUKKO 23. Lööpeistä käyty keskustelu sukupuolen ja iän mukaan

TYTÖT, lööpeistä keskusteleminen 2lk (n) % 6lk Yht.

En ole jutellut mitään (10) 71,4 (5) 22,7 (15) 41,7

Jutellut todenperäisyydestä (0) 0 (7) 31,8 (7) 19,4

Vanhempien kanssa (1) 7,1 (2) 9,1 (3) 8,3

POJAT, lööpeistä keskusteleminen

En ole jutellut mitään (12) 92,3 (16) 59,3 (28) 70,0

Jutellut todenperäisyydestä (0) 0 (6) 22,2 (6) 15,0

Vanhempien kanssa (1) 7,7 (3) 11,1 (4) 10,0

Lööppien todenperäisyyden epäily

Lööppien todenperäisyyden epäily oli selvästi yleisempää niillä lapsilla, jotka huoma-

sivat lööpit joka päivä. Heistä 46,2 prosenttia epäili lööppien todenperäisyyttä, kun

vastaavasti lapset, jotka huomasivat lööpit 2-3 kertaa viikossa, epäilivät niiden toden-

peräisyyttä vain 19,0 prosenttia. Todenperäisyyden epäily nousi vahvasti esille kysy-

myslomakkeessa tulleista vastauksista, vaikka emme sitä erikseen kysyneetkään.

Haastatteluissa palattiin vielä asiaan ja syvennettiin tätä aihetta. Haastatteluiden perus-

teella todenperäisyyttä epäilivät molemmat ikäluokat sekä sukupuolet, mutta 2. luok-

kalaiset olivat selvästi epävarmempia vastaamaan tähän kysymykseen. Osa 6. luokka-

laisista osasi jopa eritellä aiheet, jotka heidän mielestään olivat totta.

Ei, semmoset mitkä ei oo… On ne kaikki oikeestaan totta. (Poika 2lk, Y)

Ei niistä välttämättä kaikki oo totta, mutt no jotku voi olla. (Tyttö 2lk, Y)

Ainakin suurin osa. (Poika 2lk, H)

No en mä nyt tiiä. Ei kai ne kaikki välttämättä oo. (Poika 6lk, Y)

No kyllä mää niihin yleensä uskon, että ne olis totta. (Tyttö 6lk, H)
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No osa on, osa ehkä… tai ainakin yleensä kaikissa on jonku verran totta,
mutta osa on aina silleen vähä laitettu lisää sinne. -- No just näitä jotain
missikohuja tai jotain muita julkkiskohuja, ni niissä saattaa olla aika
paljonki jotain lisättyä. -- Että saatais ihmiset jotenki kiinnostumaan ja
ostamaan sitä lehteä vielä lisää, ku siitä tulee yleensä monta päivää siitä
samasta jutusta. (Tyttö 6lk, Y)

No en tiiä. Ei voi tietää. (Poika 6lk, H)

Lasten tuttujen näkyminen lööpeissä

Kysymällä, oliko joku lapsille läheisistä ihmisistä ollut lööppien otsikoissa, saimme

tietää olivatko lööpit tätä kautta tulleet lähelle lasta. Kysymyslomakkeen kysymyksel-

lä ”Minun tutuistani on ollut lööpeissä…” saimme vastauksen tähän kysymykseen.

Tutkimukseen osallistuneista lapsista 76,3 prosenttia vastasi, ettei kukaan heidän tu-

tuistaan ole ollut lööpeissä ja 23,7 prosentilla lapsista oli ollut joku tuttu lööpeissä.

Tästä suurin osa oli joku muu kuin lapsen läheinen sukulainen ja joillakin oli ollut

useampi kuin yksi tuttu lööpeissä. Lapsilla oli mahdollisuus vastata yhteen tai useam-

paan annettuun vaihtoehtoon. Alla olevassa taulukossa 24. on mukana kaikki kysy-

myslomakkeen luokat.

TAULUKKO 24. Lasten tuttujen näkyminen lööpeissä

Tutut lööpeissä Koko otoksesta (n) %

Joku perheestä (6) 7,9

Kaveri (5) 6,6

Isovanhempi (0) 0

Sukulainen (2) 2,6

Naapuri (1) 1,3

Joku muu (8) 10,5

Ei kukaan (58) 76,3

Yhteensä (76) 100
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Itse asiassa muistaakseni just joku mun isä joskus sen jonku kaverin
kans oli jonku tempauksen tehny. Ne oli jotain vieny Jyväskylästä pyörän
Helsinkiin. Niinku ajanu sitä aina välillä sitä pyörää. Ni siitä kai oli ollu
just jossai iltapäivälehtien lööpeissä. En oo nähny sitä, ku en ollu synty-
ny vielä sillon. (Tyttö 6lk, Y)

Lapsen tuntemuksia tutun huomaamisesta lööpeissä

Taulukkoon 25. olemme tehneet luokittelut lasten vastausten perusteella. ”Ei tunte-

muksia” – kohdan suuri prosentuaalinen osuus johtuu siitä, että lapset vastasivat myös

tähän kysymykseen, vaikkei heillä ollutkaan ollut tuttuja lööpeissä. Heistä, joilla oli

ollut tuttu lööpeissä, vain yksi ilmoitti, ettei hänellä ollut siitä mitään tuntemuksia.

Muut lapsista vastasivat ”muut tuntemukset” (10,5 %) ja toiseksi nousi ”hassut” tun-

temukset 9,2 prosentilla. ”Siistiltä” oli tuntunut vain 2,6 prosentista.

TAULUKKO 25. Tutun huomaamisesta nousseet tuntemukset.

Tuntemukset Koko otoksesta (n) %

Hassu (7) 9,2

Siisti (2) 2,6

Muut tuntemukset (8) 10,5

Ei tuntemuksia (59) 77,6

Musta se oli sillei ihan kiva, ku oli kiva juttu kumminki toi tempaus. Ei se
ainakaan tyhmää ollu. (Tyttö 6lk, Y)

5.5 Mieleenpainuvin lööppi lasten mielestä

Haastatteluissa kysyimme kaikilta lapsilta, mikä oli heidän mieleenpainuvin lööppin-

sä. Vastaukset jakaantuivat selvästi kahteen eri kategoriaan; tapahtumiin, jotka olivat

tapahtuneet hiljattain (kuva 4.) tai niihin tapahtumiin, joita muukin media, esimerkiksi

televisio, oli uutisoinut. Lasten vastauksissa korostui muun median vaikutus siihen,
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kuinka hyvin he muistivat eri aiheet. He eivät olleet kohdanneet aiheita välttämättä

ensimmäisenä lööppien kautta.

No Lordin Euroviisuvoitto, mutt se nyt on niin vähän aika sitte, mutta si-
tä niin hirveesti mainostettiin kaikkee, vaikka mää kyll itekki katoin sitä
telkkarista -- siitä vaan oli niin hirveesti taas juttua. (Tyttö 6lk, Y)

No, kun se karhu oli purru sitä miestä jalkaan. (Tyttö 6lk, H)

No se WTC. Siitähän oli isot jutut sillon. -- No emmä sillonkaan pahem-
min miettinyt, kun mä olin kumminki telkkarista nähny sen koko jutun.
(Poika 6lk, Y)

   KUVA 4. Tyttö 6lk

Isolla otsikoituja lööppiaiheita lapset kertoivat nähneensä ja kuulleensa myös muussa

mediassa. Lööppien pienet otsikot puolestaan eivät ylittäneet lasten mielenkiinnon-

kynnystä ja tästä syystä ne eivät kuuluneet mieleenpainuvimpien lööppien joukkoon.

5.6 Hyvä lööppi lasten mielestä

Kysyttäessä haastateltavilta heidän mielipidettään hyvästä lööpistä, moni vastasi ha-

luavansa positiivisempia lööppejä. Tätä tukivat myös lasten piirustuksissa esille tuo-

mat aiheet (kuva 5.). Kuitenkin aika moni piti nykyisiä aiheita myös heidän hyviin
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lööppeihinsä kuuluvina. Näistä aiheista nousivat esille muun muassa onnettomuudet,

rikokset ja julkkikset. Yleisesti lapset olivat sitä mieltä, että lööpit olivat negatiivissä-

vytteisiä. Lapset toivoivat lööppeihin enemmän urheilua, musiikkia, elokuvia ja pele-

jä. Lapset toivat esille myös sen, etteivät heitä erityisemmin kiinnostaisi lööpit, olipa

niissä mitä aiheita tahansa.

   KUVA 5. Poika 2lk

Semmonen, että joku…mikä helpottais ihmisen elämää. Esimerkiksi
semmonen, että halvempi koti on myytävänä, työpaikkoja on, on paljon
työpaikkoja vapaana. (Poika 2lk, Y)

Urheilua ja musiikkia, vaikka onnettomuuksista ja rikoksista. (Poika 2lk,
H)

Musta ne ei oo mitkään kauheen kivoja ja sitten…emmä tiiä, emmä kau-
heesti tiiä -- ku riippuu vähän näänks mää niitä tai sillai, jos mä en ees
huomaa, kun mää kävelen siitä ohi. (Tyttö 2lk, Y)

No jotkut vaikka jostai isosta onnettomuudesta. Niitäki mää oon sillai
käyny jälkeenpäin käyny selaamassa. Niin ja sitte, jos on joku justiin
esim. oli siitä jääkiekosta ni sellanen. En mä sit muuta tiiä, ei mua kai
muut kiinnosta sillai lööpeistä luettuna. -- No niin no, siinähän vois olla
vaikka jotain, että lisätietoa nettisivuilta tai sitte jotain. (Poika 6lk, Y)

No vois olla joku ihan semmonen, joka on ilonen juttu eikä mikään aina
semmonen hirveen negatiivista juttua siinä. Sitt ois joku ihan…vois välil-
lä olla enemmän musiikistaki, ku pelkästään näistä jostain kohuis-
ta…semmonen. (Tyttö 6lk, Y)

No niistä julkkiksista ja onnettomuuksista ja tämmösistä. (Tyttö 6lk, H)
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En tiiä…jostain kivasta. Ehkä jotain hyviä ohjelmia tai elokuvia tai pele-
jä. (Poika 6lk, H)

6 TUTKIMUSTULOSTEN POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET

6.1 Tutkimuksen luotettavuus

Validius ja reliaabelius määrittelevät tutkimuksen luotettavuutta. Validius eli pätevyys

tarkoittaa kykyä saada vastauksia siihen, mitä on kysytty. Reliaabelius eli luotettavuus

merkitsee mittaustulosten toistettavuutta. Tulosten tulee olla samankaltaisia, kun mita-

taan samaa tutkimuskohdetta uudelleen. (Hirsjärvi ym. 2004, 216; Valli 2001, 92.)

Tutkimuksen reliaabelius voidaan määrittää kolmella eri tavalla. Ensinnäkin tutkitta-

essa samaa henkilöä saadaan kahdella eri tutkimuskerralla sama tulos. Toiseksi reliaa-

belius voidaan määrittää myös siten, että samaan tulokseen pääsee kaksi eri arvioijaa

tai kolmanneksi kahdella rinnakkaisella tutkimusmenetelmällä saadaan yhtäläinen

tulos. Näihin määrittelytapoihin tulisi kuitenkin suhtautua varauksella, sillä luotetta-

vuus on suhteellisen vaikea saada näytettyä toteen. Tutkimuksen aikana henkilön

ominaisuudet saattavat muuttua tai kaksi arvioijaa tekee tulkinnan oman kokemuksen

perusteella ja myös tilanteet saattavat muuttua tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi &

Hurme 2000, 186.)

Koko tutkimuksen ja haastatteluaineiston luotettavuus riippuu sen laadusta. Tutki-

muksen luotettavuus riippuu myös siitä, onko tutkimustyö reliaabeli ja validi. Lähim-

mäksi reliaabeliuden käsitettä päästään aineiston laadun pohdinnassa, kun tutkimusta

analysoidaan kvalitatiivisesti. Reliaabelius koskee esimerkiksi sitä, onko kaikki aineis-

to otettu huomioon ja kertovatko tulokset mahdollisimman pitkälle tutkittavien aja-

tusmaailmasta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa huomio kiinnittyy myös litteroinnin

oikeellisuuteen. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 185, 189.) Meidän tutkimuksessamme,

jossa aineiston analysointi tapahtuu pääasiassa kvantitatiivisella menetelmällä, kvalita-

tiivisen tutkimusaineiston analysointi on vain vahvistamassa koko tutkimuksen reliaa-

beliutta.
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Teimme kyselystä esitestauksen pienelle ryhmälle, jolloin pystyimme lisäämään tut-

kimuksemme luotettavuutta. Esitestauksen tarkoituksena oli selvittää kuinka hyvin

lapset ymmärsivät kysymyslomakkeen kysymykset, jätetäänkö joihinkin kysymyksiin

kokonaan vastaamatta ja kauanko lomakkeen täyttäminen vie aikaa. Tämä testaus

osoitti sen, että olimme onnistuneet luomaan hyvän ja toimivan kysymyslomakkeen

valitsemallemme kohderyhmälle. Esitestaus paljasti myös, että kyselyyn vastaaminen

koettiin helpoksi ja sen täyttämiseen kuluisi aikaa 20 – 30 minuuttia. Sama aika meni

varsinaiseen tutkimukseen osallistuviltakin. Halusimme kuitenkin varata kyselyyn

koko oppitunnin, koska huomioimme myös itsemme, työmme ja lööpin esittelyyn

kuluvan ajan.

Tutkimuksen pätevyys eli validius tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri

sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Validius käsite on epäselvä, sillä kaikki ihmisten ja

kulttuuria koskevat kuvaukset ovat ainutlaatuisia eikä ole täysin samanlaisia tapauk-

sia. Tutkimuksessa voidaan kuitenkin käyttää useampia tutkimusmenetelmiä, jotta

tutkimuksen validius olisi tarkempi. (Hirsjärvi ym. 2004, 217 -218.) Tutkimuksemme

validius on mielestämme hyvä ja tarkka, koska käytimme työssämme sekä kvantitatii-

vista että kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Saimme huomata, että tutkimukses-

samme käyttämät menetelmät ja niiden avulla saadut tulokset täydentävät toisiaan, ja

näin ollen tutkimuksen reliaabelius ja validius ovat hyvät.

Pyrimme kysymyslomakkeessa sekä haastattelussa kiinnittämään erityistä huomiota

käytettävään kieleen ja lauserakenteisiin. Kysymyslomaketta tehtäessä pyrimme

muokkaamaan kyselyn selkeäksi käyttäen kohderyhmän ikätason mukaista ilmaisua ja

kieltä, jotta lapset sisäistäisivät sekä ymmärtäisivät tutkittavan asian oikein. Tällä ha-

lusimme taata mahdollisimman hyvän ja luotettavan tutkimustuloksen. Mielestämme

käyttämämme kieli oli sekä kyselyssä että haastattelussa selkeää ja lapselle ymmärret-

tävää. (Ks. Kirmanen 1999, 198 – 200.)

Kysymyslomake oli lyhyt ja selkeä, jolloin lapset jaksoivat keskittyä sen täyttämiseen

hyvin. Haastatteluissa lapset eivät vierastaneet meitä, koska olimme käyneet luokissa

jo aikaisemmin suorittamassa kyselyn lööpeistä. Samalla suoritimme arvonnan yksi-

löhaastatteluun osallistujista ja juttelimme tulevasta haastattelusta. Tutkimuksen kyse-

lyt suoritettiin luokissa, joissa oli rauhallinen ja keskittynyt tunnelma. Mielestämme

haastattelut olivat sopivan mittaisia, joka näkyi lasten keskittymisenä jutteluun koko
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haastattelun ajan. Puolet yksilöhaastatteluista sujui rauhallisissa merkeissä ilman häi-

riötekijöitä. Lopuissa haastatteluissa oli häiriötekijänä taustamelua, joka hieman häi-

ritsi haastatteluiden kulkua. Emme kuitenkaan kokeneet tämän vaikuttaneen haastatte-

luihin ja tutkimustuloksiin merkittävästi. (Ks. Hirsjärvi & Hurme 2000, 129 – 130.)

6.2 Tulosten tarkastelua

Lööppi on nimitys iltapäivälehteä mainostavalle mainosjulisteelle (Wikipedia – Vapaa

tietosanakirja 2006). Mielestämme lapsilla oli hyvin selkeä käsitys siitä, mitä lööpit

ovat ja missä niitä voi nähdä. Lapset kohtasivat lööppejä yleensä eri kaupoissa ja kios-

keissa, erityisesti niiden sisääntuloissa sekä kassojen läheisyydessä. Lööppeihin lapset

kiinnittivät huomiota 2-3 kertaa viikossa. Sukupuolella, iällä ja asuinalueella ei ollut

tähän merkitystä. Lasten mielestä lööpit oli tarkoitettu aikuisille ja he ajattelivat, että

iltapäivälehtien myynninedistämiseksi käytettäviä keinoja ovat negatiiviset asiat, asi-

oiden liioittelu tai jopa suoranainen valehtelu lööpeissä.

Meidän ennakko-oletuksemme oli, että asuinalueella on merkitystä lööppien huo-

maamisessa ja lasten suhtautumisessa niihin. Tuloksia tarkasteltaessa saimme huoma-

ta, ettei asuinalue vaikuttanut juuri lööppien huomaamiseen ja suhtautumiseen niissä

esiintyviin aiheisiin. Tutkimuksen tuloksissa selvimmät erot olivat sukupuolen ja ikä-

luokkien välillä.

Tutkimuksen perusteella meille jäi mielikuva, ettei kuvien koko tai sisältö lisännyt

niiden huomioarvoa ja informatiivisuutta. Vain tietyt ärsykkeet valitaan tarkemman

käsittelyn kohteeksi, joten mitä selvemmin jokin viesti erottuu muista, sitä helpompaa

huomion kiinnittäminen siihen on (Lehtovirta, Kuokkanen, Peltola & Tuohimaa-

Kirveskari 1999, 58). Kuvat nähtiin lööpeissä käytettävää tekstiä täydentäväksi. Las-

ten mielestä lööppien otsikoilla oli suurempi arvo ja merkitys asioista kerrottaessa.

Nimenomaan suuriin otsikoihin kiinnitettiin huomiota ja pienet otsikot huomattiin

vasta, kun lapsilla oli aikaa pysähtyä lukemaan lööppejä tarkemmin.

Lööppien aiheiden luokituksen teimme perustuen Von Baghin ja Kosken (2000) ni-

meämiin perusaihealueisiin, jotka ovat urheilu, kauneus, rikokset ja julkkisten elämä.
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(Von Bagh & Koski 2000, 126.) Näiden lisäksi otimme tutkimukseemme onnetto-

muudet ja ”muu, mikä?” – vaihtoehdot. Lasten vastauksissa nousi selvästi esille on-

nettomuudet, rikokset, urheilu ja julkkisten elämä. Urheilussa ja julkkisten elämässä

oli selkeä ero sukupuolten välillä. Poikia kiinnosti urheilu ja tyttöjä julkkisten elämä.

Haastatteluiden perusteella pojat antoivat ymmärtää, että heidän idolinsa ovat urhei-

lusankareita, kun taas tytöillä idolit olivat musiikin ja näyttelijöiden parista. (Ks. Leh-

tovirta ym. 1999, 59.) Murrosiän alussa henkilökohtaiset kaukorakkaudet ja idolit tu-

levat tärkeiksi ja näin lapsi pääsee tutustumaan omiin tunteisiinsa sekä haaveisiinsa

(Kinnunen 2001, 49).

Pohdintaa lasten ajatuksista lööpeistä

Tutkimuksemme kohderyhmän lapsille nousi jonkin verran ajatuksia lööppien huo-

maamisesta. Tehdyn luokittelun mukaan kohdat ”ei ajatuksia” ja ”todenperäisyyden

epäily” nousivat selkeästi esille tuloksissa. 2. luokkalaisilla ei juuri ajatuksia herännyt,

kun taas 6. luokkalaiset pohtivat paljonkin lööppien todenperäisyyttä. Lööppien to-

denperäisyyttä epäilivät enemmän he, jotka huomasivat lööpit joka päivä. 2. luokka-

laiset eivät epäilleet lööppien todenperäisyyttä lainkaan. Lööppien aiheet eivät sinänsä

koskettaneet kohderyhmämme ikäluokan lapsia. He eivät muistaneet merkittävästi

lööppien yksittäisiä aiheita eivätkä näin ollen kokeneet niitä ajatuksia herättäviksi.

Halutessamme jonkin asian jäävän pysyvästi muistiin, sen täytyy olla aina jonkin ai-

kaa tietoisuudessamme (Lehtovirta ym. 1999, 59).

Vastauksista esille nousivat ajatukset esimerkiksi kestojulkkiksista Mervi ja Matti

Nykäsestä sekä suurista katastrofeista ja onnettomuuksista (WTC:n tornien tuhoutu-

minen ja tsunami). Julkkisten elämästä kerrotaan lööpeissä, naistenlehdissä, päiväleh-

dissä ja internetissä, mutta suuret katastrofit ja onnettomuudet huomioidaan muussa-

kin mediassa kuten televisiossa. Tästä syystä emme voi tutkijoina olla varmoja, ovat-

ko lasten ajatukset heränneet ensisijaisesti lööpeistä vai muun median kautta. Usein

lapset kertoivat huomanneensa asiat ennen lööppejä esimerkiksi televisiosta.

Kohderyhmämme vanhemmat lapset kykenivät erittelemään nuorempia lapsia selke-

ämmin omia ajatuksiaan, joka näkyi muun muassa heidän epäillessään lööppien aihei-

den todenperäisyyttä. Todenperäisyyttä emme kysyneet kysymyslomakkeessa lain-

kaan, siitä huolimatta se nousi vahvasti esille kahdenkin eri kysymyksen vastauksissa
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sekä yksilöhaastatteluissa. Haastatteluissa 6.luokkalaiset lapset toivat esille omalla

persoonallisella tavallaan kriittisyyden ja ironian lööppejä kohtaan.

Lapsia askarruttavat ajatukset sodasta ja katastrofeista, jolloin he osaavat ottaa huomi-

oon tällaisten kauheuksien uhrit, mutta osittain lasta pelottaa itse joutua uhriksi vas-

taaville asioille (Rödstam 1992, 46). Tutkimuksemme lapset peilasivat esimerkiksi

lööpeissä kirjoitettuja tapahtumia itsensä kautta. Tämä tuli esille heidän vastauksis-

saan kyselyssä sekä haastattelussa. Vastauksista voidaan ottaa esimerkiksi onnetto-

muudet, tsunami ja WTC:n tornien tuhoutuminen. Lapset miettivät millaista olisi ollut

olla itse paikalla ja miltä se olisi tuntunut. Toisaalta he olivat onnellisia siitä, etteivät

he olleet osallisina kyseisiin tapahtumiin.

Tutkimukseemme osallistuneet lapset kykenivät kuvittelemaan oman osallisuutensa

erilaisiin tapahtumiin ja siihen miltä se olisi voinut tuntua. He eivät kyenneet kuiten-

kaan käyttämään abstraktia ja periaatteellista ajattelua, jolla he olisivat saaneet etäi-

syyttä kyseisiin asioihin. He jäivät ajatustasolla kiinni asioihin ja päästäkseen niistä

irti, he tarvitsisivat avukseen aikuista, joka kykenisi konkretisoimaan asiat ja anta-

maan niistä lapselle oikeaa sekä rehellistä tietoa. Näin lapsi oppisi siirtämään asiat

itsensä ulkopuolelle. (Ks. Rödstam 1992, 46–47.)

Pohdintaa lasten tuntemuksista lööpeistä

Synnynnäisiä tunneilmauksia on vähän, jolloin kasvatus, ympäröivä sivistys sekä op-

piminen vaikuttavat tapaamme ilmaista tunteemme (Lehtovirta ym. 1999, 86). Tämä

tuli esille myös vastauksissa koetuista tuntemuksista tutkimuksemme lapsilla. Tulok-

sista nousivat selkeästi esille kaksi tuntemusta, iloinen ja surullinen. Nämä ovat lapsil-

le tuttuja, jo pienestä asti opetettuja tunneilmauksia. Sitä vastoin esimerkiksi ahdistu-

nut, pelokas ja helpottunut ovat tuntemuksia, jotka lapset oppivat myöhemmin tuntei-

den kehittymisen ja ilmaisemisen myötä.

Tunteita voidaan ilmaista sanallisesti, sanattomasti, avoimesti, peitellysti, suoraan ja

väärin kohdistaen (Emt. 1999, 86). 6. luokkalaiset lapset osasivat eritellä tuntemuksi-

aan sanallisesti jo huomattavasti 2. luokkalaisia tarkemmin. Oletettavasti 2. luokkalai-

set lapset ilmaisevat tuntemuksiaan ainakin osin muuten kuin sanallisesti. Muita tut-

kimuksessamme esille nousseita tuntemuksia olivat esimerkiksi pelokas, ahdistunut,

vihainen ja onnellinen. Lasten itse ilmaisemia tuntemuksia olivat muun muassa
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tavallinen, utelias ja hämmästynyt. Julkisuudessa käydyn keskustelun pohjalta muo-

dostimme mielikuvan siitä, millaisia tuntemuksia lapset kokevat kohdatessaan lööppe-

jä. Näitä tuntemuksia olivat muun muassa pelottava, todella ahdistava, järkyttävä ja

raaka. Tutkimuksemme tulokset eivät vastaa tätä mielikuvaa.

Tuonosen (2006) tekemän selvityksen mukaan vanhemmat ovat kuvailleet lööppejä

lasten näkökulmasta muun muassa seuraavin adjektiivein: järkyttävä, hämmentävä,

pelottava, ahdistava, todellisuutta vääristävä ja yliampuva. Lisäksi he kuvailivat lööp-

pejä myös sanoin: julma, raaka, shokeeraava, äärinegatiivinen, provosoiva, sensaatio-

hakuinen ja edesvastuuton. (Tuononen 2006, 10.) Mielestämme edellä mainitut adjek-

tiivit eivät kuulu tutkimuksemme lasten ikäluokkien sanavarastoon, eivätkä lapset

kokeneet lööppejä mainittujen adjektiivien kaltaisiksi. Tämän vahvistaa tutkimukses-

samme lasten itse ilmaisemat tuntemukset. Lapset nimeävät omat tuntemuksensa ai-

kuisia konkreettisemmin. Ajattelemme, että yllä mainitut kuvailut lööpeistä ovat ai-

kuisten omia tuntemuksia. Mielestämme lasten ja aikuisten näkökulmat tuntemuksista

lööppien aiheita kohtaan eivät kohtaa.

Lööpit koskettavat lasta eniten silloin, kun hän voi samaistua tilanteeseen, joka kos-

kettaa hänen arkielämäänsä, johon kuuluvat koti ja suhde vanhempiin (Martsola &

Mäkelä – Rönnholm 2006, 117). Tunteet ovat riippuvaisia havaintojen ja elämysten

laadusta ja tunteen voimakkuus riippuu ärsykkeen voimakkuudesta (Lehtovirta ym.

1999, 77). Pelokkaalla ja huonolla itsetunnolla varustettu sekä turvattomuutta tunteva

ihminen keskittyy tehokkaasti pelkoonsa ja huomaa ärsykkeistä sitä vahvistavat tekijät

(Jarasto & Sinervo 1998, 36; Lehtovirta ym. 1999, 59). Tutkimuksemme haastatteluis-

ta kävi ilmi, että lapset kokevat lööpit ohimenevinä juttuina, jotka eivät herätä heissä

suurempia tuntemuksia. Uskomme television ja erilaisten tietokone- ja konsolipelien

vaikuttavan enemmän lasten tuntemuksiin niiden voimakkaampien aistiärsykkeiden

takia.

Pohdintaa lasten kokemuksista lööpeistä

Lööpit eivät juuri esiinny tutkimuksemme lasten arjessa. Esille nousi lööppien esiin-

tyvyys lasten puheissa aikuisten ja kavereiden kanssa. Lööpeistä keskusteleminen oli

yleisempää 6. luokkalaisten keskuudessa. Keskustelut liittyivät selvästi eniten lööppi-

en todenperäisyyteen. Tämän lisäksi keskusteluja käytiin julkkisten elämästä ja isoista

tapahtumista, joita muukin media oli uutisoinut. Sukupuolen mukaan tytöt
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keskustelivat lööpeistä poikia enemmän. 2. luokkalaiset lapset näkivät jonkin verran

unia lööppien aiheista. Tutkijoina emme voi erottaa johtuvatko puheet ja unet nimen-

omaan lööpeistä vai muun median kautta saamista ärsykkeistä.

Opinnäytetyössämme emme eritelleet kysymyslomakkeen kysymyksessä yhdeksän (9)

erikseen vanhempien tai kavereiden kanssa käytyjä keskusteluja, vaan yleistimme

vanhemmat aikuisiin kuuluviksi. Näin jälkeenpäin ajateltuna tutkimustulosten kannal-

ta olisi kuitenkin ollut tärkeää eritellä kenen kanssa keskusteluja käytiin. Näin meillä

olisi ollut vertailukohtaa esimerkiksi Tuonosen (2006) selvityksestä saatuihin tuloksiin

siitä, kuinka paljon lapset ja vanhemmat keskustelevat keskenään lööppien aiheista.

Tästä huolimatta tuloksista voitiin eritellä ainakin osittain vanhempien kanssa käytyjä

keskusteluja koskevat vastaukset, koska lapset olivat itse kertoneet keskustelustaan

heidän kansaan. Nämä keskustelut koskivat yleensä julkkisten elämää ja lööppien to-

denperäisyyttä.

Keskilapsuudessa lapsen mielikuvitus ja tunne-elämä voimistuvat sekä rikastuvat ja

lapsi uskoo, että hän voi vaikuttaa asioihin omilla ajatuksillaan sekä tunteillaan. Tästä

syystä aikuisen on tärkeää keskustella lapsen kanssa, jottei hän kanna taakkanaan tur-

hia huolia tai moniin tapahtumiin kietoutunutta syyllisyyttä. (Jarasto & Sinervo 1998,

36.) Tuonosen (2006) selvityksen mukaan 72 % tutkimukseen osallistuneista van-

hemmista kertoi lapsen kysyneen tai muuten puhuneen lööpeistä vanhemman kanssa

(Tuononen 2006, 11). Meille jäi tutkimuksemme kyselystä sekä haastatteluista kuva,

etteivät lapset juttele lööpeistä vanhemmilleen, vaan he pohtivat niitä enemmän kave-

reiden kanssa. Kuitenkin koko otostamme tarkasteltaessa voidaan todeta, etteivät lap-

set juttele lööpeistä yleensä kenenkään kanssa. Mielestämme aikuisten velvollisuus

olisi tarkkailla lastensa reagoimista ja käyttäytymistä lööppejä ja muuta mediaa koh-

datessa. Tärkeää olisi, että aikuiset nostaisivat asiat puheeksi, eivätkä jättäisi sitä las-

ten tehtäväksi. (Ks. Lehtovirta ym. 1999, 59.) Mediakasvatuksen tavoitteena on, että

lapsi oppii ymmärtämään ja tulkitsemaan kriittisesti medioiden kieltä, sisältöjä ja erot-

tamaan faktan sekä fiktion toisistaan (Martsola & Mäkelä-Rönnholm 2006, 72).

Kuten jo aikaisemmin toimme esille, emme kysyneet lapsilta kyselyssä erikseen lööp-

pien todenperäisyyteen liittyviä asioita. Haastattelussa kiinnitimme tähän enemmän

huomiota, koska olimme käyneet tehdyn kyselyn vastauksia jo alustavasti läpi. 6.

luokkalaisten vastauksissa nousi voimakkaasti esille todenperäisyyden epäily
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lööpeissä esiintyviä aiheita kohtaan. Tämän ikäluokan lapset kykenevät jo oivalta-

maan, että on useampi kuin yksi tapa tehdä asioita sekä olla ja elää. He ymmärtävät

etteivät asiat olekaan luonteeltaan niin absoluuttisia kuin he ovat aikaisemmin luulleet.

(Rödstam 1992, 50 – 51.) 6. luokkalaiset ymmärtävät, että iltapäivälehtien myynnin

edistämiseksi lööpeissä voidaan liioitella ja valehdella asioista. Heidän vastauksissaan

korostui tapahtumista liioittelu ja julkkisten elämästä valehtelu.

Tutkimusta suunniteltaessa halusimme tietää, kuinka lähelle lööpit tulevat lasta hänen

omien tuttujen ihmisten kautta. Ennakko-oletuksenamme oli, että vain harvalla lapsel-

le olisi ollut tuttuja lööpeissä ja tutkimuksemme tulokset vahvistivat tätä olettamusta,

sillä vain vajaalla neljänneksellä tutkimukseen osallistuneista lapsista oli ollut joku

tuttu lööpeissä. Yleensä tuttu oli ollut joku muu kuin lapsen läheinen sukulainen. Sen

sijaan yllättävää oli, että lapsille tutut ihmiset olivat olleet lööpeissä positiivisessa yh-

teydessä, koska lasten tuntemukset asiaan liittyen olivat myönteisiä.

Pohdintaa lasten mielestä mieleenpainuvimmasta ja hyvästä lööpistä

Lapsista mieleenpainuvin lööppi jakaantui kahteen eri kategoriaan eli tapahtumiin

jotka olivat tapahtuneet hiljattain tai tapahtumiin, joita muukin media oli uutisoinut.

Lasten vastauksissa korostui muun median vaikutus siihen kuinka he muistivat lööp-

pien aiheet.

Mieleenpainuvimpia lööppejä lasten mielestä olivat lööpit, joissa oli kerrottu viimeai-

kaisista tapahtumista (Lordi, jääkiekon MM-hopea) tai tapahtumista, joita muukin

media oli uutisoinut. Vastauksista nousi esille erityisesti television merkittävä rooli

aiheiden uutisten välittäjänä ennen niiden ehtimistä lööppeihin. Usein lapset mainitsi-

vat tienneensä aiheista ennen kuin huomasivat ne lööpeistä, esimerkiksi tsunami ja

WTC:n tornien tuhoutumiset.

Lapset halusivat katukuvaan nykyistä positiivisemmin otsikoituja lööppejä. Nykyiset

aihealueet (onnettomuudet, rikokset ja julkkisten elämä) lööpeissä olisivat samoja,

mutta lisäksi lapsilla korostui vielä heitä itseään lähelle tulevat aiheet, kuten musiikki,

elokuvat ja urheilu. Lööpit ja niissä esiintyvät aiheet eivät kiinnostaneet lapsia, jolloin

heidän oli vaikeampaa eritellä lööppien aiheita hyviin ja huonoihin.
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Tutkimuksestamme käy selvästi esille, etteivät lööpit kiinnosta lapsia. Aiheita ei koeta

itseä kiinnostaviksi ja merkityksellisiksi lapsen arjen kannalta. Osa lapsista kertoi

lööppien olevan ohimenevää juttua.

Tutkimusprosessin pohdintaa

Opinnäytetyömme aiheen valinta oli mielestämme onnistunut sen ajankohtaisuuden ja

oman kiinnostuksemme takia. Mielestämme onnistuimme saamaan lasten äänen kuu-

luviin ja vastaukset esitettyihin tutkimustehtäviin. Tutkimuksen edetessä oli antoisaa

huomata, kuinka lapset osaavat tuoda esille omat ajatuksensa lööpeistä.

Meitä kiinnosti saada tietoa alakouluikäisiltä lapsilta, koska halusimme tietoa jo lu-

kemaan oppineilta sekä luetun tekstin ymmärtäviltä ikäluokilta. Meitä kiinnosti myös

iän ja sukupuolen tuomat eroavaisuudet lasten ajatuksissa, tuntemuksissa ja kokemuk-

sissa. Lisäksi toivoimme saavamme tietoa, onko asuinalueella merkitystä kyseisiin

asioihin. Kohderyhmän valinta oli mielestämme onnistunut ja meidän näköisemme.

Opinnäytetyössämme käytetyt tutkimusmenetelmät olivat onnistuneet. Meidän ajatuk-

semme yhdistää kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä antoi tutkimuk-

sellemme luotettavuutta ja saaduille tuloksille syvyyttä. Käytetyt menetelmät ja saadut

tulokset täydensivät toisiaan. Kysymyslomakkeet antoivat mahdollisuuden saada na-

pakkaa tietoa lööpeistä laajalta joukolta lapsia ja yksilöhaastattelut syvensivät kyselys-

tä saatuja tuloksia. Teemahaastattelun valinta yksilöhaastattelun rungoksi antoi hyvät

mahdollisuudet saada haastattelusta keskusteluluonteisen. Mielestämme lapsille tehdyt

haastattelut olivat vuorovaikutuksellisia ja tunnelmaltaan rentoja.

Olemme tyytyväisiä tutkimuksesta saatuihin tuloksiin. Tuloksissa kuuluu lasten oma

ääni, ne ovat monipuoliset ja antavat vastauksia esitettyihin tutkimustehtäviin. Saim-

me kokea yllätyksiä tuloksia analysoidessa. Vastauksissa esiin noussut todenperäisyy-

denepäily tuli meille täysin yllätyksenä samoin kuin lasten omat mielikuvat lööpeistä

verrattuna vanhempien käsityksiin lasten näkökulmasta. Joiltakin osin vastaukset

myös vahvistivat meidän omia käsityksiämme lööppien vaikutuksesta lapsiin. Meidän

mielestämme esimerkiksi televisiolla ja eri tietokonepeleillä on haitallisempi ja

enemmän vahinkoa tuottava vaikutus lasten ajatuksiin, tuntemuksiin sekä kokemuk-

siin kuin lööpeillä.
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Meidän tutkimuksemme kannalta sopivien ja hyvien lähteiden löytäminen oli todella

haastavaa ja vaikeaa. Aiheesta ei ole Suomessa tiettävästi tehty ainuttakaan tutkimusta

lasten näkökulmasta, joten meiltä jäi aikaisempiin tutkimuksiin vertailun mahdollisuus

pois. Jonkin asteisena vertailukohteena voimme kuitenkin pitää Tuonosen (2006) te-

kemää selvitystä lasten vanhemmille. Median vaikutuksesta ja mediakasvatuksesta

lehtimedian osalta on vähän saatavilla tietoa. Yleensä nämä käsittelevät mediaa yleen-

sä ja painoarvo on television, elokuvien ja tietokonepelien vaikutuksissa. Myös lasten

kehityksestä latenssi- ja esipuberteettivaiheessa oli vaikea saada meidän työhömme

juuri sopivaa tietoa. Eri lähteet käsittelivät tätä osa-aluetta yleensä koulun tai vanhem-

pien näkökulmasta. Näistä syistä päädyimme valitsemaan työhömme vain parhaimmat

ja keskeisimmät lähdeteokset niistä, jotka löysimme.

Tutkimuksen anti

Opinnäytetyön edetessä oli mielenkiintoista pohtia ovatko lööpit mainontaa vai jour-

nalismia. Tulimme siihen tulokseen, että lööpit ovat mielestämme mainoksia. Myös

tutkimukseemme osallistuneet lapset ajattelivat näin. Tästä syystä käsittelimme lööp-

pejä mainoksina läpi työn. Ymmärrämme kuitenkin lööppien tekijöiden näkemyksen

siitä, että lööpit ovat heidän mielestään journalismia. Perään kuulutamme kuitenkin

heidän vastuullisuutta ammatissaan ja toivomme, että lööpeissä huomioitaisiin lasten

näkökulma.

Pidämme tutkimuksemme tärkeänä antina sitä, että lapset saivat oman äänensä kuulu-

viin. Tutkimuksen tekeminen on opettanut meille, että kannattaa todella kuunnella

lapsia ja heidän ajatusmaailmaansa. Koemme, että tällä tutkimuksella voimme antaa

vastauksia asettamiimme tutkimustehtäviin sekä viime keväänä mediassa käytyyn

keskusteluun lööppien vaikutuksista lapsiin. Usein me aikuiset ajattelemme, etteivät

lapset osaa tai pysty kertomaan omaa kantaansa erilaisiin asioihin. Lapset kyllä pysty-

vät, jos annamme heille mahdollisuuden ja autamme sopivilla kysymyksillä. Kukapa

osaisi niin hyvin kertoa lapsena olemisesta ja elämisestä kuin lapsi itse. On ollut

hämmästyttävää huomata miten paljon viisautta lapset omaavatkaan.

Lasta ei voi täysin eristää median vaikutuksilta. Lapsen kokemukset maailmasta ja

heidän tapansa hahmottaa todellisuutta tapahtuvat yhä useammin eri medioiden väli-

tyksellä. (Herkman 2001, 18–21.) Vanhemmille on tärkeää tunnistaa lapsen kehitysta-

so, jolloin hänen konkreettinen asennoitumistapansa ilmenee suorissa kysymyksissä
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vanhemmille. Monimutkaiset ja vaikeat asiat tulevat usein yllättäen esille ja vaikutta-

vat aikuisista hankalilta, jolloin he yrittävät vältellä tai painaa villaisella lapsen kysy-

myksiä. (Rödstam 1992, 84.) Mielestämme vanhempien huoli lööppien vaikutuksista

lapsiin ei ole täysin aiheeton. Lasten ei tulisi kohdata kaikkia elämän ikäviä asioita

liian varhain, mutta aikuisten on kyettävä kohtaamaan lapsen kysymykset ja pohdinnat

niihin liittyen. Vanhempien olisi myös hyvä miettiä muun median vaikutusta lapsen

ajatuksiin, tuntemuksiin ja kokemuksiin. Tutkimuksessamme kävi selvästi esille muun

median vaikutus lapsiin ikävien asioiden tiedottamisessa.

Kokonaisuudessaan opinnäytetyömme oli pitkällinen ja haastava projekti. Työtä teh-

dessä meille tuli paljon erilaisia ajatuksia, läpikävimme ja koimme suuria tuntemuksia

sekä rikastuimme lukuisilla kokemuksilla. Tutkimuksen laajuus ja monipuolisuus sekä

käytetyt menetelmät toivat mukanaan paljon työtä ja haastetta, josta selvisimme mie-

lestämme oikein hyvin. Koemme opinnäytetyön aiheen ja siitä tutkimuksen tekemisen

olleen meille uusi aluevaltaus, joka on antanut paljon arvokasta tietoa ja kokemusta eri

asioista. Koko prosessi vahvisti ammatillisuuttamme sosionomeina.

6.3 Jatkotutkimusehdotukset

Jatkotutkimushaasteina näkisimme mielenkiintoisena tutkia nuorempien, vasta luke-

maan oppineiden (5 – 7 -vuotiaat) lasten mielikuvia ja käsityksiä tutkimuksemme ai-

heesta. Tämän työn myötä meillä nousi mielenkiinto myös mediakasvatukseen lasten-

suojelun näkökulmasta. Mielestämme aiheesta voisi tehdä esimerkiksi projektin, jonka

kohderyhmä olisi päiväkodin esikouluikäiset lapset tai alaluokkien oppilaat. Lisäksi

toivoisimme tutkimuksia mediakasvatuksen merkityksestä lapsiin nimenomaan lehti-

median näkökulmasta.
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Haluamme lausua kauneimmat kiitoksemme opinnäytetyöprosessin kanssamme

 jakaneille

opettajille Raija Lundahlille ja Marjut Katajavuori-Vartiaiselle,

opponenteille Paula Aarrekankaalle ja Johanna Roiniselle,

Janne Ylitalolle sekä ystävillemme.

Lisäksi haluamme muistaa erityismaininnalla Hanna Kukkoa, Miika Toukolaa, yhteis-

työkouluja ja lapsiasiavaltuutetun toimistoa.
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LIITTEET

Liite 1. Lupa-anomus vanhemmille

HYVÄT VANHEMMAT!
Olemme Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Anni Karjalainen ja

Maria Ylitalo. Suuntaudumme varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiseen työhön ja

teemme opinnäytetyötä aiheesta ”Iltapäivälehtien lööpit lasten näkökulmasta Jyväsky-

lässä”. Opinnäytetyömme tarkoituksena on selvittää 2. ja 6.-luokkalaisten lasten omia

ajatuksia, tuntemuksia ja kokemuksia lööppeihin liittyen.

Tietoa työhömme on tarkoitus kerätä a) kyselylomakkeella lapsenne luokassa sekä b)

syventävällä yksilöhaastattelulla osalle oppilaista. Haastateltavia lapsia pyydämme

myös piirtämään iltapäivälehden kannen. Yksilöhaastattelut nauhoitamme. Lasten

vastaukset tulemme käsittelemään ehdottoman luottamuksellisesti eikä opinnäy-

tetyöstämme pysty tunnistamaan yksittäistä lasta.

Tulemme henkilökohtaisesti tekemään kyselyt lapsenne luokkaan viikolla 21. Pyy-

dämme lapsellenne lupaa osallistua a) kyselylomakkeen täyttämiseen ja/tai b) yksilö-

haastatteluun. Saatua aineistoa käytämme opinnäytetyössämme. Mikäli Teillä on ky-

syttävää opinnäytetyöhömme liittyen, voitte ottaa meihin yhteyttä puhelimitse.

Annan luvan lapseni _________________________________________________

osallistua

kyselylomakkeen täyttämiseen

yksilöhaastatteluun.

Päiväys ja allekirjoitus

____________________________________________________

Pyydämme Teitä palauttamaan tämän kyselyn lapsenne opettajalle 23.5.2006 mennes-

sä.

LÄMMIN KIITOS YHTEISTYÖSTÄ!

Anni Karjalainen Maria Ylitalo

p. xxx - xxxx xxx p. xxx - xxxx xxx

anni.karjalainen@xxx maria.ylitalo@xxx
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Liite 2. Kysymyslomake

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Toukokuu 2006

Sosiaalialan koulutusohjelma

Anni Karjalainen ja Maria Ylitalo

MINUN AJATUKSIANI LÖÖPEISTÄ

1. MINÄ OLEN

 tyttö, _____vuotta poika, _____vuotta

2. MINÄ HUOMAAN LÖÖPIT KADUILLA JA KAUPOISSA

joka päivä 2-3 kertaa viikossa   1 kerran viikossa

1 kerran kuukaudessa tai harvemmin En koskaan

3. MINÄ HUOMAAN LÖÖPPIEN KUVAT

kyllä en

4. MINÄ LUEN LÖÖPPIEN OTSIKOT

kyllä en

5. MINUA KIINNOSTAVAT LÖÖPIT, JOISSA ON JUTTUJA (voit rastittaa

yhden tai useamman vaihtoehdon)

urheilusta kauneudesta

onnettomuuksista julkkisten elämästä

rikoksista Muusta, mistä?_______________________

6. KUN MINÄ NÄEN TAI LUEN LÖÖPPEJÄ, MINÄ AJATTELEN, ETTÄ…

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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7. KUN MINÄ NÄEN TAI LUEN LÖÖPPEJÄ, MINUSTA TUNTUU (voit rastit-

taa yhden tai useamman vaihtoehdon)

iloiselta vihaiselta

pelokkaalta onnelliselta

ahdistavalta helpottavalta

surulliselta muulta, miltä? ____________________________________

8. LÖÖPIT OVAT MUKANA MINUN (voit rastittaa yhden tai useamman vaihto-

ehdon)

leikeissäni peleissäni puheissani unissani

Jossain muualla, missä? ______________________ ei missään

9. MINÄ OLEN JUTELLUT LÖÖPEISTÄ KAVEREIDEN TAI AIKUISTEN

KANSSA, ETTÄ

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

10a. MINUN TUTUISTANI ON OLLUT LÖÖPEISSÄ (voit rastittaa yhden tai

useamman vaihtoehdon)

joku perheestäni naapuri

kaveri Joku muu, kuka? ____________________________

isovanhempi ei kukaan

sukulainen

b. Kun huomasin hänet lööpeissä, minusta tuntui…

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

KIITOS VASTAUKSESTASI!
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Liite 3. Teemahaastattelun runko

HAASTATTELU KYSYMYKSIÄ

YLEISET KOKEMUKSET

1. Missä paikoissa yleensä huomaat lööpit?

2. Milloin tulet kiinnittäneeksi niihin huomiota?

3. Mitä arvelet siitä, miksi lööppejä tehdään?

4. Kenelle mielestäsi lööpit ovat tarkoitettu?

5. Katsotko ja luetko lööppejä yleensä yksin, vai kaverin tai vanhempien kans-

sa?

LÖÖPIN PIIRTÄMINEN TÄHÄN VÄLIIN!

6. Mistä asioista lööpeistä puhutaan?

AJATUKSET

7. Huomaatko lööppien kuvat?

8. Mitä ajattelet kun katsot niitä?

9. Millaiset kuvat herättävät sinun kiinnostuksen? Miksi?

10. Tunnetko lööpeissä olevat henkilöt? Keitä he yleensä ovat ja miksi he ovat

päässeet lööppeihin?

11. Oletko koskaan halunnut tai haluaisitko nyt olla joku kuvissa esiintyvä hen-

kilö? Miksi?

12. Luetko lööppien kaikki otsikot?

13. Mitkä aiheet sinua kiinnostavat? Miksi?

14. Mitä ajattelet kun luet lööppien otsikoita/aiheita?

15. Ymmärrätkö yleensä lööppien otsikot/aiheet?

16. Miksi sinua kiinnostavat lööpit?

17. Voiko lööpeistä oppia jotain?

18. Onko lööpeissä jotain, mitä jäät yleensä miettimään?

19. Mitä sinä luulet, että sinun kaverisi ajattelevat lööpeistä?

20. Millainen sinusta on hyvä lööppi? Mitä aiheita haluaisit, että siinä olisi?

TUNTEMUKSET

21. Voitko kertoa millaiset lööpit herättävät sinussa erilaisia tunteita?

22. Millaisia tunteita sinä koet? Mistä jutuista nämä tunteet erityisesti nousevat?
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23. Onko sinulla ollut tuttuja lööpeissä? Miltä se on tuntunut? Juttelitko siitä ke-

nenkään kanssa?

24. Ovatko lööpit mielestäsi totta? Mitkä jutut ovat, mitkä ei? Mistä tie-

dät/päättelet niiden todenperäisyyttä?

KOKEMUKSET

25. Ovatko lööpit mukana sinun koulupäivässä esim. leikeissä, puheissa tai pe-

leissä?

26. Oletko koskaan nähnyt unia lööpeistä? Millaisia?

27. Jutteletko koskaan lööpeistä kavereiden tai aikuisten kanssa? Mitä?

28. Kuuletko/oletko kuullut ja kuunteletko aikuisten tai muiden lasten keskuste-

levan lööpeistä? Mistä aiheista?

29. Mieleenpainuvin lööppi johon olet törmännyt, jonka muistat?

30. Oletko ollut tietoinen lööppien aiheista ennen kuin näet/luet ne lööpeistä?

31. Ostetaanko teille kotiin Iltapäivälehtiä?

32. Luetko Iltapäivälehtiä kotona tai jossain muualla, esim. koululla, kavereilla

jne.?
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Liite 4. Esimerkkilööppi


