Vaikuttamistehtävä
Kiitos aktiivisesta osallistumisesta It’s about taimi -tunnille!
Ennakkotehtävien ja varsinaisen oppitunnin jälkeen olemme saavuttamassa
kokonaisuutemme parasta osuutta - sitä, jonka sinä itse suunnittelet ja toteutat!
Kuten oppitunnilla jo keskustelimme, on netissä vaikuttaminen nykyään yksi merkittävin vaikuttamisen
tapa. Saatat kiinnostua jostakin aiheesta, uutisesta tai artikkelista, jos sukulaisesi tai kaverisi jakavat
sen sosiaalisessa mediassa. Netti tarjoaa meille nopean väylän kertoa omista mielipiteistämme ja
mahdollisuuden osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Somessa jakaminen on siis todellista
vaikuttamistoimintaa.

Valitse seuraavista vaikuttamisen tavoista itsellesi sopivin.

TEHTÄVÄ 1. Metsämeemi
Meemit valmistuvat käden käänteessä ja hyvin tehdyt, kekseliäät meemit leviävät somessa nopeasti.
Meemit voivat näin ollen vaikuttaa monien ihmisten ajatuksiin tai tunteisiin. Valitse itseäsi kiinnostava
näkökulma “It’s about taimi”-tunnilla käsiteltyihin teemoihin ja suunnittele nokkela, hauska tai pysäyttävä
meemi. Googlen hakusanalla “meme generator” löytyy esimerkiksi. imgflip.com, joka on hyvin toimiva
generaattori. Jaa meemi omissa tai koulun some-kanavissa. Tägää meemi aihetunnisteilla
@4hsuomi #itsabouttaimi #4hsuomi

Vinkkejä vaikuttavuuden lisäämisen
Jakamasi meemin vaikuttavuus kasvaa kun perustelet kuvatekstissä, miksi jakamasi meemi on tärkeä tai
kiinnostava. Voit myös linkata esimerkiksi aiheeseen liittyvän uutisen tai artikkelin, jonka kautta meemistä
kiinnostunut saa lisää tietoa aiheesta.
It´s about taimi -sivuston otsikoissa oli hauskoja metsäaiheisia lauseita, jotka sopisivat loistavasti
meemien teksteiksi. “Meneekö ilmastonmuutos metsään?”, “Näetkö metsää puilta?”
ja tietysti “It’s about taimi”!

TEHTÄVÄ 2. Kestävän kehityksen -juliste
Suunnittele ja toteuta oma kestävän kehityksen valintoihin kannustava juliste. Muistele It’s about taimi
-tunnilla keskusteluja asioita tai aiemmin yläkoulun biologian ja maantiedon tunneilla oppimaasi. Kuvaa
juliste tai itsesi sen kanssa. Voitte koulun tai luokan kanssa kerätä kuvia yhteen, tehdä niistä kollaasin ja
jakaa omissa tai koulun sosiaalisen median kanavissa. Käytä seuraavia aihetunnisteita
@4hsuomi #itsabouttaimi #4hsuomi

TEHTÄVÄ 3. GIF-haaste
Roni Back ja Pinkku Pinsku ovat koulukiertueessamme mukana! Päästä metsäiset giffit
valloilleen ja pohdi omaa suhdettasi metsiin.

Näin se toimii:
1.
2.

Käy etsimässä Instagramista Roni Backin (@ronibackyt) ja Pinkku Pinskun (@pinkkupinsku)
It´s about taimi -aiheiset postaukset ja pohdi omaa suhdettasi metsään.
Käy lataamassa oma Instagram Story -pohja täältä: https://www.taimiteko.fi/its-about-taimi/
3. Lataa kuva puhelimesta omaan Instagram Storyyn ja lisää haluamasi giffit tai emojit.
Tägää mukaan @4hsuomi #itsabouttaimi ja haasta kaverit mukaan!
4. Kun olet julkaissut omat giffisi, muista lisätä tyhjä story-pohja ilman giffejä,
jotta kaverisi saa otettua kuvasta screenshotin omia giffejä varten!

