
VIHAPUHEEN TUNNISTAMINEN 

 

 
Perehdy ylläoleviin kommentteihin poliisin tiedotteeseen, jossa todettiin ulkomaalaistaustaisen 

nuorten miesten tekemien seksuaalirikosten osuuden kasvaneen edellisvuodesta.  

• Missä kohden mielestänne kulkee raja vihapuheen ja vihaisen puheen välillä?   

• Pohtikaa vihapuheeksi määrittämässänne tekstissä esiintyviä ilmaisuja. Mikä tekee niistä 

mielestänne vihapuhetta? 

• Osassa teksteissä on tekstinsisäisiä viittauksia netti-ilmiöihin. Osaatko esimerkiksi sanoa 

mitä punaisen laatikon tekstissä ilmaisu !!11!11 tarkoittaa? 

 

Alla on netissä laajalti levitetty meemi Greater Internet Fuckwad Theory, joka julkaistiin 

ensimmäisen kerran Penny Arcade-nettisivulla (https://www.penny-arcade.com/) vuonna 2003.   

 

https://www.penny-arcade.com/


Teorian mukaan tavallisesta ihmisestä voi sukeutua totaalinen kusipää netissä nimettömyyden ja 

yleisöön vaikuttamisen halusta johtuen.  

• Antaako kyseinen teoria realistisen kuvan siitä, miten digimedian luonne vaikuttaa 

vuorovaikutukseen ja viestintään. 

• Tunnistatko itsesi tai jonkun tuttavasi teorian mukaiseksi kusipääksi? 

 

 

MIELIPIDEVAIKUTTAMINEN 

 

Kriittinen medialukutaito on oleellinen kansalaistaito digitaalisen median aikakaudella. 

Digimedia on mahdollistanut oikeastaan kenen tahansa ryhtymisen mielipidevaikuttajaksi. 

• Keitä mielipidevaikuttajat ovat? Seuraatko itse joitakin mielipidevaikuttajia?  

 

Digimedian monet sovellukset tarjoavat työkaluja oman viestin muokkaamiseen, tuunaamiseen 

ja levittämiseen. Eräs merkittävä viestinnän laji digimediassa on visuaalinen eli kuvallinen 

viestintä. Kuvilla voidaan vaikuttaa tehokkaasti. Kuvia voidaan myös manipuloida. 

Kuvanmanipulointi sinällään voi olla mahdollisuus tehostaa viestin sanomaa, mutta digimediassa 

mikä tahansa kuva saattaa olla muokattu, ja tätä voidaan käyttää myös väärän tiedon (tai 

mielikuvan, käsityksen, vaikutelman tms.) levittämiseen . Kuvanmuokkauksella varsin vähäisin 

taidoin  kuka tahansa kykenee muokkaamaan kuvasta toisenlaisen ja näin vääristää kuvaa 

todellisuudesta. 

• Lataa kuva jostain ilmaisesta kuvapankista (esim. Pixabay) ja muokkaa sitä niin, että se 

vääristää totuutta. Perehdy kuvanmuokkauksen mahdollisuuksiin. Pyri olemaan 

kuvanteossa mahdollisimman luova. Kuvassa voi käyttää clip-arttia tai valokuvia. Kuvan 

voi suunnitella ja toteuttaa kuvanmuokkausohjelmalla. Tehtävän idea on näyttää ja avata 

tekijän silmiä sille millaisilla eri tavoilla kuvia voidaan muokata ja käsitellä. 

• Suunnittele ja lavasta kuva, jossa esittelet ylellistä elämäntyyliä tai -tapaa. Kuvan on 

tarkoitus antaa viestiä, että elät varakasta ja vauhdikasta elämää. Kuvassa voi esittää 

esim. juhlimista, gourmet-ruokailua, upeaa jet set-elämäntyyliä (rokki- tai filmitähden 

luxus-elämää). Lavasta kuva mahdollisimman uskottavaksi.  


