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Jåå đ́tõs
       

Mediast lij šõddâm luâđlaž vue śs 
juõʹǩǩpeivvsaž aarǥâst, media da  
medianeävv pirrâʹtte ânnʼjõžpeeiʹv  
päärnaid juʹn šõddmest ääʹljeeʹl. Päärna 
liâ aktiivla tuåimmjeei mediain, sij 
äjjne mediain, tuåimmje jeärrsivuiʹm 
õõutsââʹjest di å ćce teâđaid jiõccseez 
miõlǩie śsi teeʹmi pirr. Päärna vuäiʹtte 
lee d́ samai čieʹppes mediaõõʹni, leâʹša 
sij taarbše puärrsi / vuõrâsoummi vieʹǩǩ 
mediast uvddum saaǥǥi tuʹlǩǩummša da 
fiʹttjummša.

  Puärrsi/vuõrâsoummi tuâjjan lij päärnai 
media-aarǥâst seu ŕrjed da vuäʹpsted päär-
nai media âânnmõõžž, piijjâd õõutsââʹjest 
päärnain media âânnmõõžž kuõskki raajid 
da meärrõõzzid, di leeʹd ouddmiârkkân. 
Lij šiõǥǥ muʹštted, što päärnaž lij jiõčč 
aktiivlaž mediatuåimmjeei, da puärrsin/
vuõrâsoummin lij vaiggâd tobddâd päär-
nai âânnam mediai siiskõõzzid, jõs ij jiõčč 
tobdstõõđ päärnain tõid. Päärna lij šiõǥǥ 
uʹvdded jååʹđted puärraz/vuõrâsoummu 
jiiʹ jjes mediatuõttvuõʹtte, speâlai da siõri 
maailma, što puärraz/vuõrâsoummu silttee 
vuäʹpsted tän čuõkkust di fiʹttje pue ŕben 
päärna siõrid da ǩiõččlâsttmõõžžid,  
tuäivaid di vaʹlljummšid. 

 Vuäʹppes jåå đ́at päärna mediamaailma 
čuäʹjteeʹl vuänkânji jee ŕes mediai 
jiiʹjjesnallšemvuođid. Lââśsen vuäppsa 
liâ norrum vueʹjj âlddned da ǩiõččlâśtted 
media õõutsââʹjest päärnain. Jeärben 
tuejjõõzzi veäʹǩǩen lij õnnum Mainiot  
media- perheet –vuäʹppõõzz di Media-
metkaa! – ǩeʹrjjklasstõõllmõõžž. Tuejjõõzzi 
luâmma liâ kaggum ouddmiârk, mäʹhtt 
vuäitt väʹldded lokku sääʹmkulttuur media-
peâmmtuâjast.

 Tät vuäʹppesǩeerjaž lij rajjum 
väʹlddkååddlaž Priddiǩläämpa-säiʹmmõõzz, 
Sääʹmteeʹǧǧ SaKaste – Säʹmmlai sosiaal- 
da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi ooudâsviik-
kâmraajõs -haŋ́ǩǩoozz da alggmeerai 
jieʹllikarttkõõskõõzz Skábma õhttsažtuâjjan. 

 Alggmeerai jieʹllikarttkõõskõs Skábma 
ääʹjast hää śǩes mediapooddid!
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Fiʹttõõzz
Kriittlaž medialookkâmtäidd:
lij mediapeâmmtuâj pââimõs täävtõs. Tõt lij odd analysâśtted, tuʹlǩǩeed, 
raajjâd, õʹlmmeed da vuässõõttâd. Medialookkâmtääid vuäʹmsteei ooumaž 
pâstt čiõlǥted da vuäʹneed teâđ, tueʹjjeed eettlaid tuʹmmstõõǥǥid da 
tuåimmjed aktiivlânji.  

Mediadieʹtt:
Oummu tääuʹjmõsân siâssâm mediačuäʹjtõõzzi vaalljstõk.

Mediačuäʹjtõs, mediateʹkstt: 
Kaartlaž, säänlaž da/leʹbe jiõnlaž siiskõs, koon jurddjen lij saaǥǥtummuš. 
(Ga źaatmainnâz, jieʹllikaart, speâl, blogiǩeeʹrjtõõzz)

Mediahääʹmm:
Tuõđlaž leʹbe fiktiivlaž person leʹbe hääʹmm, kååʹtt uäʹjtââll mediast.

Mediapeâmmʼmõš:
lij mättjummuš da šõddmõš mediain. Tõt lij tuåimmjummuš, koin
teâđsteeʹl kååitat vaaikted media âânnmõš́še da mediataiddu.
Mediapeâmmʼmõõžžin õõudeet mediakulttuurâst jeällmõõžž
vuâđđvaalmâšvuõđid.

Mediapeâmmai:
leäk ton, peâmmai, kååʹtt juâǥǥak jurddjääd, kuvddlak, mainstak da 
tueʹjjääk päärnaivuiʹm media da tõn siiskõõzzid leʹbe nuuʹbbin saaʹnin 
vuäʹpstak da mättʼtak.         

Mediakulttuur:
Äiʹǧǧpââʹjj, kośt jieʹllep da äinnap maaiʹlm media mieʹldd.

Mediasiõrr:
Sosiaalʼlaž kaaunõõttmõõžž päiʹǩǩ, mediapäiʹǩǩ, kośt ooumaž rääjj 
jiijjâsvuõđâs kõskkvuõđâst nobba muâtt muâttad vuâstta åårrai ooumže 
mediatääid taʹrjjeem neävvain.
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Medialookkâmtäidd:
Saaǥǥtemneävvai lookkâm- da ǩeeʹrjtemsilttõs, odd õʹlmmeed, jerreed, 
tuʹlǩǩeed da haʹŋǩǩeed teâđaid jeeʹres saaǥǥtemneävvaivuiʹm. 

Mediakõskkvuõtt:
Mâi d́, kuäśs da mõõn jiânnai da mõõzz media ââʹnet?

Mediasuõjjummuš:
Ââʹǩǩraaj, vuõrâsoummu taʹrjjeem staan da miõlǩeässmõs, netikeʹtt.

Mediačeäʹppõs:
Čeäʹppõsååʹbleǩ, kååʹtt suåvald äʹrbbvuõđlaid čeäʹppõõzzid da õhttad tõid 
mediateknologiai âânnmõõžž da/leʹbe mediakulttuur tuʹtǩǩummuž teoriaid.

Mediatäidd:
Tuâǥǥažraajõõzzi tobddmõš, teknlaž tääid di aktiivlaž da kriittlaž media 
âânnmõš.

Medium, media:
Neävv leʹbe saaǥǥtemneävv, koin vuäitt vuâsttaväʹldded da mainsted saaǥǥid.

Netikeʹtt (=neʹtt etikeʹtt):
Neʹttpirrõõzzâst tuåimmjeei veeʹrjteʹmes suåppmõš-šeâttmõš.

Printtmedia:
Ǩeeʹrj, ga źaat, snilmdõõǥǥ, seiʹnnkaart.

Sosiaalʼlaž media:
Õhttsâllanji puuʹtʼtum da juõkkum interneʹtt-siiskõõzz da kääzzkõõzz, kook liâ 
ouddmiârkkân karttgalleria, blogi, Facebook da Wiki-ǩeʹrjjpõõrt.

Liâdǥlaž media leʹbe digimedia:
Radio, jieʹllikartt, TV, audio- da videoruõkkmõõžž, speâl, Interneʹtt, ǩiõttʼteʹl.

Teâtt- da saaǥǥtemteknikk: 
Âânn seśt nuʹtt jeeʹres teknlaid neävvaid (teʹlfon, teâttmašina dno.) da  
suåvldõõzzid (teʹksttsaakk, neʹttpååš́t, dno.) ko jurddi tõi čieʹppeld ââʹnnmest.
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Miõlljuurdmainnâz da mainnâz liâ reeʹǧǧes vueśs  
päärnaikulttuurâst, da tõid liâ juʹn dohtid iiʹjjid 
mainstam, kuvddlam, sniimmâm da ǩiõččâm. 
Tõk liâ ääiʹjtõõzz, leâš́a lââśsen mättjummši da 
fiʹttjummši tuâjjneävv. Media lij taʹrjjääm ođđ 
vueiʹtlvažvuõđid mainnâz raajtõõttmõš́še, da media-
mainnsid mainstâʹlle speâl, jieʹllikaart da fiʹlmmrääid. 
Vääžnmõsân mainnsi puuʹtʼteeʹjen liâ seillam 
äʹrbbvuõđla miõlljuurdǩeeʹrj, mainnsimainsteei di 
päärnaž jiõčč, kååʹtt maainast jiiʹjjes peeiʹv šõddmõõžži 
pirr. Tääʹrǩeš äš́š lij smeʹllkâʹtted päärna jiiʹjjes piijjâd 
mainsted jiiʹjjes mainnsid miõlljuurdmainnsi mieʹldd 
jåå đ́teeʹl. Miõlljuurdmainnsi mieʹldd jåå đ́tummuš lij 
vuârrvaaiktõs puärraz da päärna kõõskâst, da tõt lij 
hiâlpp tuâjjvueʹǩǩ päärna kuvddlummša.

 Mediačuäʹjtõõzz määŋgnallšemvuõđstes, 
mainsteeʹl mainnsid kaartivuiʹm, saaʹnivuiʹm, 
eeuʹnivuiʹn da jiõnivuiʹm, lij pâi bieʹǩǩ mainnsest. 
Mainnâz vuâsttavaʹlddi tiuddad bieʹǩǩ mainnsest  
miõlljurddjes, ǩiõččlâsttmõõžžâs da tuʹmmstõõǥǥâs 
mieʹldd. Lââśsen miõlljuurdmainnâz taʹrjjee 
määŋgnallšem tuåimmjemvueiʹtlvažvuõđid, täid vuäitt 
puuʹtʼted mainsteeʹl, tivttõõleeʹl, čuäʹjtõõleeʹl, kaartʼteeʹl, 
raajteeʹl miõlljuurdmainnâz jiõnnmaaiʹlm leʹbe siõreeʹl 
miõlljuurdmainnâz.

 Pukid mainnsid lij õhttsaž smuud́, mainnâz 
šõddmõõžž tõn jiârǥâst ko tõk šâ d́de. Mainnsin  
käunnai draamajohss, leʹbe algg, kõskkpäiʹǩǩ da 
lopp. Mainnâz aalǥ miârktõs lij jåå đ́ted mainnâz 
maailma, čuäʹjtõõllâd personhääʹm di counnâd 
miõlǩieśsem. Mainnâz kõskkpooddâst õõstât mainnâz 
pââimõspääiʹǩ, kośt šâ d́de põõlteeʹjes da ǩeukklõs 
ääš́š. Mainnâz looppâst ääš́š čiõlggne da maainâs 
vuäǯǯ looppâs. Mainnsa tääʹrǩes lij väʹlddperson, 
kååʹtt ouddan leʹbe mõttai mainnâz ouddnem mieʹldd, 
čååud́eeʹl ǩiâvvmõõžži va ǯ́ǯtõõzzid leʹbe risttreeidaid. 
Mainnsin voddâʹtte täujja boʹhtter (väʹlddperson) da 
huânn, kook tueʹjjee sâddõõzz mainnsa õõŋtõõleeʹl 
vuâsttlõs aaš́šid.

Mainstemäʹrbbvuõđ miârktõs sääʹmkulttuurâst lij 
pâi leämmaž viõhss. Sääʹm-mainstemäʹrbbvuõʹtte 
luândnallšem lij ǩiõlʼlaž õʹlmmeem reeʹǧǧesvuõtt, 
säänlaž vâʹlljvuõtt di õʹlmmeem määŋgnallšemvuõtt.

Teʹkstt da maainâs
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Tuâjjviiŋk

Õhttsaž miõlljuurdmaainâspodd!
Hoʹhssjeʹǩed tij piârri õhttsa mainnâz da mainsteʹǩed 
tõn še trooccâmneävvain leʹbe ǩiõttkuuhlain.

Vueiʹttveʹted čuäʹjted tõn jeeʹres piârrjid leʹbe  
sniimmâd tõn video õõl håʹt mâka ǩiõttʼteeʹlin.

Päʹrnnpoodd kåʹllpooʹdde
Vuõrâsooumaž maainast päärnže mainnâz jiiʹjjes 
päʹrnnpooddâst. Tõt vuäitt leed́ mii-ne miârkteei 
da puârast miõʹlle kuâđđjam šõddmõš leʹbe moštt. Ij 
hääiʹt, jõs päärnaž le č́či kuullâm tõn juʹn čueđ́ vuâra. 
Päärnaž vuäitt kâʹl kuvddled tõn eʹpet ođ́đest!

•	 Uud́	 päärna	 tääʹrǩben	kõõjjeed	 	 			
 kõõččmõõžžid mainnsest.

•	 Smiõttâd,	mõõk	tobddi	mainnsa	õhttne?	 
 Mõn diõtt maainâs lij kuâđđjam puârast miõʹlle?

•	 Liâ-a	päärnast	mainstemnalla	jiiʹjjes	mainnâz?

Maainâst miõlljuurdmainnâz!
Raauk päärna mainsted miõlljuurdmainnâz.

”Maainâst miõlljuurdmainnâz. Ǩeeʹrjtam tõn aivv nuʹtt 
mäʹhtt ton muʹnne mainstak. Looppâst looǥǥam main-
nâz da vuäitak muʹtted leʹbe teevvad tõn, teâđast jõs 
jiõčč haaʹlääk.”

Lookkâd mainnâz looppâst.
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Looǥǥ päärnže jiânnai äʹbbvuõđlaž mainnsid, 
stõ suʹnne šadd tobddsen tõõi mainstemnääʹll 
da suu ǩiõlâst šadd reggsab.

Vuäiʹtäk måttmešt kueđ́đed mainnâz loopp 
mainsteǩani da tättad päärna hoʹhssjed 
mainnsa jiijjâsnaʹllšem loopp.
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Päärnaid čâlmmapâššneei gaźaatâst liâ euʹnnreeʹǧǧes 
ǩeeitâskaart, dramaattla gaźaatkaart da räiddkaart. 
Gaźaat kaart tuåimmje tää ŕǩes roolâst, tõk regsmâʹtte 
oođâsteeʹkst siiskõõzz. Kaart vaʹlljummšest, raajõõzzâst 
da šorradvuõđâst lij miârktõs tõõzz, mâi d́ kartt  
maainast. Ga źaat lij määŋgpeällsaž media-
peâmmʼmõõžž mättmateriaal, kaartin da teeʹkstin vuäǯǯ 
hieʹlǩeld jiiʹjjes materiaal rajjum.  

 Päärnaiǩee ŕj jååđ́te päärna jieʹlli maailma, kośt 
päärnže ta ŕjjeet väʹldded seämmanallšem jieʹllem 
maallid. Päärna liâ samai jiiʹjjesnallšem lookkâm-
miõlstõõvvmõõžžeez beäʹlest. Puärraz vuäiʹtte 
seu ŕrjed, što måkam ǩee ŕjin päärnaž tuʹǩǩad, da 
veäʹǩǩted päärna kaunnâd miõllsaž lookkmõõžž. Lij 
tä ŕǩǩ, što päärnže liâ pâi ǩee ŕj vuäǯǯamnalla, suin 
looǥǥât õõutsââʹjest da mainnsi pirr mainstõõlât  
puärrsin di jee ŕes päärnaivuiʹm.

 Õhttsaž lookkâmpoodd liâ tää ŕǩes õõldâsvuõđ da 
õõutsââʹ jeståårram poodd. Tõt, mäʹhtt peâmmai 
šiõttlââtt lookkmõʹšše, seeičâstt päärna 
lookkâmviiššlõsvuõʹtte. Lââʹssen päärna seeičâʹstte 
ǩee ŕj šõddmõõžžid jiiʹ jjes jieʹllma, da õõutsââʹ jest  
lookkâmpooddâst vuäiʹtte čiõlggned mäŋgg äʹššed, 
kook mueʹǩǩee päärna miõl.

Tuâjjviiŋk

Tobddmõõžži ǩiõttʼtõõllmõõžž
Lookkâd da ǩiõččâd õõutsââʹjest karttǩeeʹrj.

•	 Smiõttâd,	måkam	tobddi	mainnsa	õhttne?

•		Mäʹhtt	ǩeeʹrjest	juuʹrdet	je	

•	 Mainsteʹǩed,	mäʹhtt	vueiʹtet	tobdsted	mõõn-ne	 	
 tobddi.

•	 Ǩiččlõddâd	še	jiijj	čuäʹjted,	mäʹhtt	čuäʹjteʹped	 	
 pe ćclõsvuõđ leʹbe rämmvuõđ.

Kartt-teʹkstt
Vaʹlljeʹǩed ga źaatâst kaart, väʹldded kaartâst meädda 
kartt-teeʹkst. Ǩiõččeʹǩed da mainsteʹǩed vuõššân kaart 
pirr. Mâi d́ kaartâst tueʹjjee?

Smiõttâd õõutsââʹjest kaʹrtte ođđ kartt-teeʹkst. 
Liʹjmmjeʹǩed kaart põʹmmja da ǩeeʹrjteʹǩed teeʹkst 
kaart vuâlla.
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Kartt
Jälstep kaarti pirrâʹttem maaiʹlmest. Karttsiiskõõzz 
vääʹlte miʹjjid teâđaid, hääśǩte, vuäʹpste, vaʹlljee 
peäʹl, mainste, rueʹǩǩe da heärvvee. Tõk vuäiʹtte 
leed́ ǩeittâz, oođâskaart, snimldõõǥǥ, šuʹtǩǩ-kaart,  
räiddkaart, kaartʼtõskaart, vuäʹpstemkaart, 
seiʹnnkaart da neʹttkaart.

 Päärnaž rääjj fiʹttjõõzz pirrõõzzâst da jijstes  
jiânnai karttmateriaal mieʹldd, lââśsen karttmateriaal 
regsmâtt päärna siisklaž maaiʹlm, di veäʹǩǩat tobddji 
da tobdlmi ǩiõttʼtõõllmõõžžin da ooudâs veekk 
miõlljurddi. Juõʹǩǩ ooumaž ǩiõččlâstt karttmateriaal 
jiiʹjjesnalla, tobdlmi, teâđai, tobddji, äärvai, noormi da 
šiõttlõõttmõõžži mieʹldd. Tõśt kośt tuʹlǩǩummuš lij še 
pirrõõzz karttmateriaal kultuuʹre čõnnum.

 Mediapeâmmʼmõõžž tuâjjan lij nââneed päärna 
vaalmâšvuõđid tuʹlǩǩeed kaart, ooudeed päärna 
kaartlookkâmtääid da veäʹǩǩted päärna fiʹttjed kaart 
jeeʹres vuälvuõđid, koivuiʹm ǩiõččlõõđât vaaikted 
ǩiõččja. Šiõǥǥ kuånstt vuäʹpsted päärna tän čuõkkust, 
lij raajjâd õõutsââʹjest päärnain karttmateriaal.  
Digi- da ǩiõttʼteʹlkamera da kaarti ǩiõttʼtõõllâm-
prograamm liâ ainsmâttam ođđnallšem kaarti 
raajjmõõžž. Lââśsen päärnain vueiʹtet raajjâd  
karttmateriaal čuõppeeʹl da liʹjmmjeeʹl ođđnallšem 
karttkollaasid.

Tuâjjviiŋk

Piârpotreʹtt
Väʹldded snimldõõǥǥ piârrjest ǩiõttʼteʹlkamerain leʹbe 
kamerain.

 Smiõttâd, mäʹhtt vuäǯǯčid snimldõʹǩǩe valddum 
samai tij piârri jiiʹjjesnallšemvuõđid. Vueiʹttveʹted 
tueʹjjeed moodrainallšem efeeʹktid snimldõʹǩǩe kaarti 
ǩiõttʼtõõllâmprograammin.

 Vuõltteʹǩed snimldõõǥǥ mošttan håʹt mâka  
maaddâräjja, -äkka leʹbe risttjeänna da -ečča.
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Jieʹllikartt da tv
Liikkeei kaart historia lij älggam aaibšeld juʹn 
ooumažkåå d́d alggaaiʹjin. Ǩeeuʹniǩteaʹtterčuäʹjtõõzzid 
tieđ́et čuäʹjtum juʹn dohat eeʹǩǩed mââiårra, da juurd 
jieʹllikaartâst šõõddi kuuʹǩǩ ääiʹj õud́delgo tõn põśtte 
teknlânji viikkâd čõõđ. Jieʹllikaart šõddmen ââʹnet eeʹjj 
1895, kuäśs Lumiér viilljâž čuäʹjte vuõssmõs jieʹllikaart.

Jieʹllikaarti ǩiõččmõš liikkstâtt vääim, da tõk vaaikte 
viõusâld päärnže. Jieʹllikaartâst šõddi tobddji 
ǩiõttʼtõõllmõš vuõrâsoummuin da jeeʹres päärnaivuiʹm 
lij tääʹrǩes. Ǩiõttʼtõõllmõõžž vuäitt hiâlpted jieʹllikaart 
puʹrǩǩummuš vueźzid, tuʹtǩǩeeʹl smuud́ jååttmõõžž, 
mainnâz jåårǥlõkpaaiʹǩid, teeʹmid da personhääʹmid.

Televisio lij kõskksaž äjjtummša õnnum medianeävv. 
Tõt pohtt vuâđ saǥstõõllmõõžžid, jåå đ́at arggpeeiʹv, 
tuåimmai päʹrnnǩiõččjen da taaurõššân di u č́teeʹlen. 
Televisio taʹrjjad teâđaid ääiʹjpoddsain šõddmõõžžin 
da maaiʹlmest. Päärna televisio ǩiõččâmnaaʹlid 
vaaikat puärrsi televisioǩiõččmõš, seuʹrrje-a sij 
jeänab ääiʹjpoddsaid prograammid avi äjjne-a 
sij ääjjtemprograammivuiʹm. Päärna ǩeä č́če tv- 
prograammid, ko tuʹǩǩee tõin leʹbe haaʹlee vuäǯǯad  
kontaakt puärrseez, vueʹbbeez, viilljeez leʹbe 
taaurõõžžeez. Sij vuäiʹtte saǥstõõllâd 
ǩiõččlâsttmõõžžin da ǩiõččâmaaiʹjin, da nääiʹt 
vuäǯǯad äärvouddmõõžž jiiʹjjes õhttsažkåå d́dest.

Jieʹllikaartid da tv-prograammid ǩiõččeen lij šiõǥǥ 
muš́tted, što tõin liâ meäʹrtõllum ââʹǩǩraaj. Ââʹǩǩraaj 
miârktõs lij suõjjeed päärnaid karttprograammi 
mååžna hääitain. Ââʹǩǩraaj lââśsen päärnaid  
suõjjeet vuõltteemaaiʹjivuiʹm, vuâlla 11-ekksaid 
hääitlaž prograammid ij vuäǯǯ čuäʹjted oud́del čiâss 
17, vuâlla 15-ekksaid hääitlaž prograammid oud́del 
čiâss 21 da vuâlla 18-ekksaid hääitlaž prograammid 
oud́del čiâss 23.

Jieʹllikaarti ǩiõččmõš́še kooll pâi toobdnårrjõs, da tõk 
vaaikte viõusâld päärnže. Kååʹtt-ne tv-programm vuäitt 
leed́ nuuʹbb päärnže põõlteei leʹbe tåskkai, mii ij nuuʹbb 
päärnast ni vooʹps põõlât. Puärrsin lij šiõǥǥ ǩiõččâd 
jieʹllikaartid da tv-prograammid päärnain õõutsââʹjest, 
da seuʹrrjed, mäʹhtt päärnaž tåbdd täid čuäʹjtum  
siiskõõzzid, da saǥstõõllâd päärnain, jõs päärnaž  
suõrggan mõõn-ne siiskõõzzâst.
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Tuâjjviiŋk

Ǩeeuʹniǩteaʹtter  
Raajjâd ǩeeuʹniǩteaʹtterčuäʹ jtõõzz. Vueiʹttveʹted 
seeičâśtted čuõv viõʹlǧǧes seiʹnned vuâstta, da  
åårrad jiijj čuõv õõudâst, da liikkteʹǩed vaard leʹbe 
ǩiõđid. Nääiʹt vaard heillmõõžž seeičâśtte ǩeeuʹniǩ-
karttân seinna. Vueiʹttveʹted še čuõppâd kõrrpõʹmmjest 
leʹbe assâspõʹmmjest hääʹmid. Jõs čuõppveʹted 
kõrrpõʹmmja reäiʹjid, da peittveʹted reäiʹjid euʹnnai 
šolkkpõʹmmjivuiʹm, vuäǯǯveʹted eeuʹn hääʹmid. 
Vueiʹttveʹted čuäʹjted ǩeeuʹniǩteaʹtterčuäʹjtõõzz tõi 
hääʹmivuiʹm håʹt mâka maaddâräjja leʹbe -äkka leʹbe 
taaurõõžžid.

Plärä
Tueʹjjeʹǩed põʹmmjest siõmviihk da pirsteʹǩed tõõzz 
kartträäid, nuʹtt što juõʹǩǩ ǩeččlõs kaartâst lij siõm 
muuttâs. Vuõssmõs kaart pirstet vuõssmõs seidda, 
nuuʹbb kaart pirstet nuuʹbb seidda seämma päikka, 
siõm muttsin. Ko pirstõõzz liâ valmmâž, siõmviihk  seei- 
daid plääʹrjet aalǥâst loʹppe pieʹljin, teʹl kaart vueʹlǧǧe 
liikkeed.

Animaatio
Sniimmâd vuänkõs animaatio kamera da teâtt-mašina 
animaatioprograammin. Paaʹlǩin raajât mõõn-ne 
hääʹm kuuśǩ kuuśǩeld nuʹtt, što juõʹǩǩ raajjâmpââʹjest 
sniimât snimldõõǥǥ. Vaalmâš animaatiost hääʹmm 
šâdd kuśǩǩ kuuśǩeld valmmšen mâʹte jiõččaildes.

•	 Plaaneʹǩed	da	raajjâd	paaʹlǩin	miõllsa	hääʹm.	 		
 Ko hääʹmm lij vaalmâš, puʹrǩǩeʹǩed tõn mååusat      
 kuśǩǩen.

•	 Piijjâd	hääʹm	vuõssmõs	paalka	jiiʹjjes	päikka.	 		
 Sniimmâd snimldõõǥǥ. Muš́tted, što snimldõõǥǥ      
 sniimât pâi teʹl, ko raajji ǩiõđ jiâ teänab kuõsttu      
 ikknest.

•	 Piijjâd	hääʹm	puõʹtti	kuuśǩ	jiiʹjjes	päikka.	 	 
 Sniimmâd eʹpet snimldõõǥǥ.

•	 Juäʹtǩǩed	hääʹm	raajjmõõžž	oud́del	vuäʹpstum	 	
  teâđai mieʹldd tõn räjja, poka hääʹmm lij vaalmâš.

•	 Sniimmâd	looppâst	valmmša	rajjum	hääʹmin	 	
 snimldõõǥǥid nuʹtt jiânnai, što hääʹmm ij tâʹlles      
 vuäppje č́e ikknest.

•	 Ǩiõččâd	animaatio.
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Ǩiõččad sääʹm jieʹllikaartid da mainsteʹǩed tõśt 
voddõõttâm aaš́ši pirr. Mõõn nalla teeʹm järrne 
viõstârpeäʹl jieʹllikaarti teeʹmin, mäʹhtt-ǥõs tõk lie 
seämmanallšem?
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Media raajjmõõžž jiõnin lij šõddâm jõnn vueśs põõrti 
jiõnnkueśtlmest. Kuvddlummuš vuäitt leed́ passiivlaž 
leʹbe aktiivlaž. Aktiivlaž kuvddlummša mättʼtõõđât, 
tõn diõtt ko tõt õõlǥat kullum analysâsttmõõžž. 
Tõõzz vuäitt mättjed harjtõõleeʹl jiõn aiccmõõžž da 
raajjmõõžž di mainstummuž jiõnin.

 Jiõnnkueśtelm šâdd jiõn fiʹttjummša da raajjmõš́še 
õhttneei aaš́šin. Jiõnnkueśtlmest kuvddleei ij leäkku 
passiivlaž kuulli, pe će son aktiivlânji tuʹlǩǩad pirrõõzz 
jiõnid, kook vuäiʹtte leed́ musikk, trafiikk grommi, 
luâđ di teknologia jiõn. Jiõn miârktõs šâdd kuvddleei 
miõlâst, da tõt lij ǩidd tõn jiõnnpirrõõzzâst, koozz 
ooumaž lij šõddâm. Gååradneeʹǩǩ liâ mättjam gromm- 
ja, ko eʹpet ǥõs siõmsiidi jälsteei âânn äärvast 
jõõskâsvuõđ.

 Radio lij vuäʹmm media, jiânnai ääiʹjab televisio 
oummu liâ noorõõttâm radio paʹldde kuvddled 
ääiʹjpoddsaid ođđsid di mainnsid. Ânnʼjõžääiʹj radio  
kuvddlem vaajtõsmääin liâ jiânnai, radio vuäitt  
kuvddled Interneeʹttest, kośt juõʹǩǩkaž vuäitt 
vaʹlljeed jiõccses miõllsa kanaal. Lij šiõǥǥ saǥstõõllâd  
päärnain tõśt, måkam musiikkâst da jiõnnmaaiʹlmest 
son tuʹǩǩad, da smeʹllkâʹtted päärna kuvddled 
jeeʹresnallšem jiõnnkueśtlmid di raajjâd päärnain 
õõutsââʹjest jiõnnkueśtlmid.

Tuâjjviiŋk

Mõõnnallšmen ga źaatkartt kuulast?

Vaʹlljeʹǩed ga źaatkaart.

•	 Smiõttâd	måkam	jiõn	kaartâst	vuäitče	kollʼjed.

•	 Ǩiõččlõõttâd	jiõni	raajjmõõžž	jiijjad	vaardin,	 	
  jeeʹresnallšem täʹvvrivuiʹm da liikkeeʹl.

•	 Leântteʹǩed	kaart	jiõnnmaaiʹlm	ǩiõttʼteeʹlin.

•	 Vaʹlljeʹǩed	videotuåimmjõõzz.

•	 Sniimmâd	kaart	da	leântteʹǩed	jiõnnmaaiʹlm.

•	 Ǩiõččâd	da	kuvddleʹǩed	 õõutsââʹjest!

Jiõnnkueʹstelm da radio
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Neʹttspeâl da ǩiõttʼteʹlspeâl liâ samai ǩieśsi 
media, joba jeänab haaʹluum ko virtuaalʼlaž  
miõlljuurdmainnâz leʹbe jieʹllikaart. Speâlain lij 
jiiʹjjesnallšem interaktiivʼvuõtt di mäŋggaiccvuõtt. 
Ko speâlast päärnaž vuäitt jiiʹjjes tuåimmjummšin  
vaaikted šõddmõõžži jååttmõš́še, tõt lij samai  
mieʹldes vaʹlddi. Äppai čiŋlmõõvvmõõžž mediateeʹkst 
siiskõśse kååččat immersion. Päärnaž vuäitt vueiʹnned 
nuʹtt, što son lij vueśs speâl šõddmõõžžid, da lij tõn diõtt  
samai lää đ́es speâl siiskõśse; šõddmõõžžid di hääʹmid. 
Puärrsest lij samai tääʹrǩes tobdstõõttâd neʹttspeâlaid, 
koid päärnaž speâll. Šiõǥǥ kuånstt tääzz lij speâllad 
õõutsââʹjest. Kuäśs-ne lij še tarbb tobdstõõttâd speâl 
siiskõśse ouddǩiõʹtte, što vuäitt ärvstõõllâd, lij-a speâl 
siiskõs päärnže suåvlaž.

 Speâllam mååžna vaaiktõõzz šâ d́de speâllai 
persoonlaž jiiʹjjesnallšemvuõđi, suu šõddâmpirrõõzz, 
speâlai siiskõõzzi da speâllvueʹjji õhttsaž vaaiktõõzzin. 
Ko täid tueʹjjeeʹjid toobdât, lij vueiʹtlvaž õuddâldâśtted 
speâlai vaaiktõõzzid päärnže, leâš́a čaʹppes-viõʹlǧǧes 
vieʹrrseuʹrrjõskõskkvuõtt ij leäkku. Päärna ǩiõččlâśtte 
speâlai siiskõõzzid juõʹǩǩkaž jiiʹjjesnalla, nuuʹbbest 
pâiʹlviõǥǥ vuäinnmõš vuäitt põõlted, nuuʹbbest tõt 
vuäitt lââ źzted aggressiivlažvuõđ. Mõõn jeänab  
puärraz teäʹtte päärnai speâllam neʹttspeâlai pirr, tõn 
pueʹrab vueiʹttemvuõtt seeśt lij uu ćceed riskkraajid, 
suõjjeeʹl päärna pannsuåvlain materiaalin di speâleeʹl 
sijvuiʹm õõutsââʹjest da mainsteeʹl neʹttspeâlaimaaiʹlm 
siiskõõzzin. 

 Speâllmest miârkkšõõvvi lij sosiaalʼlaž  
toobdâlm, vuässadvuõtt da vuässõõttmõš, da täi 
mieʹldd šõddi õhttsažtuâjjtääidai lâssnummuš. Lââśsen 
taʹrjjeʹmest liâ määŋg mättjemspeâl, koivuiʹm päärna 
jåå đ́tet ouddmiârkkân matematiikk leʹbe veeʹresǩiõl 
maailma. Jeäʹrben positiivlaž mättjemspeâlain 
lij veâl tõt, što tõin lij vuâmmšum leeʹd vaaiktõs  
mättjem-motivaatio lâssnummša: mättjummuš 
aktiivlaž vuârrvaaiktõõzzâst speâllhääʹmivuiʹm tueʹjjad 
mättjemproseeśsest ǩieśsemviõkksa.

Speâl
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speâllast le č́če?
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Tuâjjviiŋk

Speâllplaanummuš
Plaaneʹǩed ǩiõttʼteʹl-, teâttmašina- leʹbe videospeâl 
teśttversio õõudâst åårrai materiaalin. Smiõttâd 
vuõššân speâl luând.

- Lij-a speâll tääśsnjoikkamspeâll, tuåimmjemspeâll,   
   sporttspeâll avi ouddmiârkkân strategiaspeâll?

-  Måkam speâllhääʹmm speâlast šeikkmâstt da koin   
   pukin aaš́šin tõt joudd reeisast spraavdõõttâd?

-  Mii lij speâl nõmm?

Raajjâd speâl õõudâst åårrai materiaalin da jieʹlled 
speâllšõddmõõžžid õõutsââʹjest päärnain speâleeʹl 
speâl čõõđ.

Speâllhääʹmm
Plaaneʹǩed piârri jiiʹjjes speâllhääʹm.

•	 Njuäckkad	põʹmmailiiusk	kooum	nuʹtt	 	 	
  seämmašõõra vuässa.

•	 Õhtt	jooukâst	piirast	liiusk	paaimõs	njuâckkmaacc	
 speâllhämma vueiʹv. Čeäppatvueśs lij pueʹrmõs 
 pirsted   nuʹtt, što tõt kuâsttai siõmmna še  
 kõõskmõs  maacc pâʹjjǩeeʹjjest, što nuuʹbb pirsteei   
 lij hiâlpab  juäʹtǩǩed kaart. Njuäckkad vueiʹvv-vueźz  
 peittlõśse  liiusk tuâkka. Jeärraz jiâ vuäǯǯ vueiʹnned  
 võl  pirstõõzz.

•	 Da	eʹpet	nuʹbb	piârneǩ	juätkk	pirstõõzz. 
 Son piirast hämma kõskkvaard nuʹtt, što pirstõõzz 
 vueʹllruõbdd  kuâsttai siõmmna vueʹlmõõzz macci   
 pâʹjjruõbddjest.

•	 Da	eʹpet	nuʹbb	piârneǩ	juätkk	pirstõõzz.	 	 	
 Son piirast hämma vaard vuâlbeäʹl.

•	 Ääveʹǩed	maacctum	põʹmmailiiusk,	da
	 ođđ	speâllhääʹmm	lij		šõddâm!	Uʹvdded	  
 hämma nõõm da juurdčeʹǩed, muʹvddem  
 speâllpirrõõzzâst speâllhääʹmmed vuäitči  
 tuåimmjed. Mõõk jiiʹjjesnallšemvuõđ tõśt liâ?
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Muʹvddem speâllhääʹm le č́če Gufitar, Stääll leʹbe 
Čääʹʒʒjieʹlli?  

Muʹvddem jiiʹjjesnallšemvuõđ tõin le č́če?
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Kiõtt,teʹl 
Lää d́djânnmest päärna vuäǯǯa täujja jiiʹjjes ǩiõttʼteeʹl 
škooul ääʹljeeśt. Ânnʼjõžpoodd ǩiõttʼteʹl lij jeänab ko 
pâi tåʹlǩǩ teʹlfon, tõt lij ääjjtem-media, kååʹtt sååjj 
päärna ââʹnnmest määŋgaid jiiʹjjes õõʹlmtemnaaʹlid. 
Päärna âʹnne ouddjurddjitää ǩiõttʼteeʹl speâll-, 
teʹksttsaakk- da jeeʹres tuåimmjummšid. Päärnain 
lij samai tääʹrǩes harjtõõllâd õõutsââʹjest ǩiõttʼteeʹl 
jeärmmai âânnmõõžž, mii lij kuddnaaʹli meâldlaž, da 
mii lij peäʹlstes sååvšum.

 Ǩiõttʼteeʹlin sniimmʼmõõžžâst päärna lij šiõǥǥ 
mušttʼted, što mâi d́ vuäitt sniimmâd da kośt vuäǯǯ 
sniimmâd, måkam snimldõõǥǥid vuäitt piijjâd  
internetta da muʹvddem õhttvuõđin. Lââśsen päärna 
kaʹnnat vuäʹpsted, što kuäśs-ne ǩiõttʼteʹl lij pueʹrab 
ââʹnned jiõnteʹmen.

 Ânnʼjõžpoodd ǩiõttʼteeʹlin lij täujja 
interneʹttõhttvuõtt, koon vuäittmõõžžin di ââʹnnem-
meärrõõzzin lij šiõǥǥ saǥstõõllâd päärnain. 
Mušttât päärna, što bieʹǩǩ kääzzkõõzzin liâ maʹhssi  
prograamm, da son taarbaš lååʹv tõi haʹŋǩǩummša. 
Cõõgg taarb mieʹldd maʹhssi prograammi kääzzkõõzzi 
âânnmõõžž. Lââśsen kaʹnnat smiõttâd, što haaʹlad-a 
ǩiõttʼtella piijjâd saldorääʹjtõõzz, da lij-a kaʹnnteei 
vuäśtted ǩiõttʼtella datapaʹǩaat.

Tuâjjviink

Tuõivǩiõttʼteʹl 
Pirsteʹǩed leʹbe tuõjjstõõllâd jiijjâd tuõivǩiõttʼteeʹl, pâi 
miõlljuurd raajjân. Soiʹttjeʹǩed da kommunikâśtted 
ǩiõttʼteeʹlivuiʹm kueiʹmeed, tõśt čiõlggan, måkam 
fiʹttjõõzz päärnast liâ ǩiõttʼteeʹl ââʹnnmest.

Såittjiõn da jiõnleânttummuš
Leântteʹǩed ǩiõttʼteeʹlin jiõnid da raajjâd jiõccseed 
šiõttlõs såittjiõnid. Smiõttâd, måkam såittjiõnn suåvči 
tuʹnne da mõõzz, da võl jeänna leʹbe taaurõš́še?
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Päärnaž vuäitt ââʹnned Interneeʹtt sosiaalʼlaž 
kommunikâśttemneävvan, teâđooccâm teâttkäivvan, 
mättjummša, hääśǩtemneävvan leʹbe saaǥǥtummša. 
Håʹt-i päärna âʹnne čieʹppeld interneeʹtt, seeśt jiâ 
leäkku vaalmâšvuõđ ǩiõttʼtõõllâd da fiʹttjed puk 
mâi d́ Interneʹtt taʹrjjad. Pueʹrmõs kuånstt cõggâd 
neʹttâânnmõõžž vaiggâdvuõđid lij nââneed päärna 
neʹtt-tääidaid di smeʹllkâʹtted siʹjjid mainsted, 
jõs sij teivva tååśǩteei siiskõõzzid leʹbe âʹǩǩed 
tuåimmjummšid Interneeʹttest.

 Teâđast siõmpäärnai diõtt lij tääʹrǩes, što  
puärraz tobdstâʹtte Interneeʹtt maailma õõutsââʹjest  
päärnain. Päärna vuäiʹtte hieʹlǩeld mõõnnâd  
seiddõõzzid, koi siiskõs vuäitt leed́ päärnže tåskkai 
da põõlteei, da mõõn jeänab päärnaž âânn jiõččines 
interneeʹtt, tõn šõõrab riisk tääzz liâ. Puärrsin lij šiõǥǥ 
tobdstõõttâd siiskõõzzid, koid päärnaž Interneeʹttest 
âânn da suåppâd õõutsââʹjest päärnain tõi seiddõõzzi 
tuåimmjem-meärrõõzzin.

Netikeʹtt
•	 Jeäʹl	säärn	leʹbe	uud́	teâđaid	jijstad	(nõõm,	 
 addrõõzz, teʹlfon-nââmar dno.) puärraz lååʹvtaa.

•		Jeäʹl	uud́	jâkkoummid	jiijjad	snimldõõǥǥ

•		Jeäʹl	säärn	ni	ǩeäzz	peittsääʹn.

•		Vääʹld	jeärrsid	še	lokku.

•		Muuš́t,	što	ij	ni	ǩii	vueiʹt	pääkkted	ni	koozz.

•		Muuš́t,	što	puk	jiâ	maainâst	interneeʹttest	tuõđ.

Neʹttpåå š́tõõʹnnietikeʹtt
•	 Ââʹn	jiijjad	õõʹnnitiõđ,	jeäʹl	uud́	tõn	jeärrsi	ââʹnnma.

•	 Ǩeeʹrjet	saaǥǥid	vuäʹnkânji	da	vueʹǩǩsânji.

•	 Ǩeeʹrjet	pâi	nåkmid,	mâi d́	vuäitak	ceäʹlǩǩed	 			
 še muâtt muâttad vuâstta.

Interneʹtt da sosiaal,laž media
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Sosiaalʼlaž media (some) šuurad päärna  
tuåimmjempirrõõzz dååma, škooulâst da  
staarjõspirrõõzzâst åålǥbeälla. Sosiaalʼlaž media 
nårrai jeeʹresnallšem mainstemfooruumin, blogin da 
karttgalleriain. Jäänmõsân õnnum sosiaalʼlaž  
media liinj liâ Facebook da Youtube. Määŋg sosiaalʼlaž  
media seiddõõzz, liâ ââʹǩǩraajjsuõjjuum, kuuitâǥ ij ni  
mii seiddõõzzin pââśt ainsmâʹtted tõn, što päärnaž lij 
piijjâm kääzzkõśse tuõđmeâldlaž ââʹjjes.

 Päärnain lij šiõǥǥ mainsted tõśt, što puärrsest 
âlgg kõõččâd lååʹv õud́del kääzzkõõzzid õhttnummuž. 
Lââśsen päärnže lij šiõǥǥ mušttʼted, što puk, mâi d́ 
juʹn sij ǩeeʹrjte leʹbe pååš́tje sosiaalʼlaž media-kääzz-
kõõzzid, kuâđđje puk tok mušttu, ij-ga ni mii tõid pââśt 
mâʹŋŋlakast teänab vooʹps jaukkeed. Lââśsen jõs 
päärnaž rääjj Internetta jiiʹjjes siiskõspuuʹtʼtõõzzid, 
håʹt mâka videoid YouTube-seiddõśse, päärna vuäitt 
päkkad čuäʹjted videoid puärrsid, õud́del ko son  
õlmstâtt tõid.

 

Tuâjjviiŋk

Miõllsumus neʹttseeid
Tobdstõõttâd õõutsââʹjest päärna miõllsumus  
seiddõõzzid interneeʹttest.

 Smiõttâd õõutsââʹjest, mõn diõtt samai täk  
seiddõõzz liâ miõlǩieśsi. Mâi d́ seiddõõzzin vuäitt 
pukveez rõsseed? Liâ-a seiddõõzz staanla da suåvla?

Chat
Vuässõõttâd saǥstõõllmõš́še koon-ne chat-liinjâst. 
Hoʹhssjeʹǩed jiõccseed õõʹnnitiõđ leʹbe nõõm. 
Lookkâd jeärrsi ǩeeʹrjtem saaǥǥid da juäʹtǩǩed 
chatsaǥstõõllmõõžž ǩeeʹrjteeʹl jiijjâd saaǥǥ. Altteʹǩed 
saaǥǥ nõmmtiõđin.

 Smiõttâd õõutsââʹjest, ǩii lij ǩeeʹrjtam jeeʹres 
saaǥǥid? Mäʹhtt chaattâst õõlǥci mõõntõõllâd? Mâi d́ 
chaattâst ij vuäǯǯ tueʹjjeed?

 Mõn diõtt chaattâst lij hääśǩ saǥstõõllâd?
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Muʹvddem sääʹmǩiõllsaž neʹttseeid lie ââʹnnemnalla?  
Tobdstõõttâd õõutsââʹjest!

Saǥstõõllâd, štõ mäʹhtt tõõi siiskõõzz järrne 
lää d́dǩiõllsaž seeidain?
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Päärnaž taarbaš puärraz/vuõrâsoummu staanlaž  
media âânnmõš́še, mõõn uu ćcab päärnaž, tõn jeänab 
son taarbaš puärrsi tuärjjõõzz. Siõmmnai siõmmnai 
šõõddeen päärnaž pâstt väʹldded lääuʹǩ lääuʹǩest 
jeänab vaśttõõzz jiiʹjjes media âânnmõõžžâst.

 Päärna media âânnmõõžž õõlǥče vuäʹpsted 
staantääid. Täk staantääid liâ ââʹǩǩraaj tobddmõš, 
odd jåårǥled vuõrâsoummu beälla vaiggâdvuõđi 
pueʹttmest media âânnemvueʹjjin, jeärrsid lij še tääʹrǩes 
väʹldded lokku Interneeʹttest, jiiʹjjes privattvuõđ 
suõjjummuš da Interneeʹtt staanlaž âânnmõš, 
jiiʹjjes media-ââʹnnem õõlǥtõõzzi da vuõiggâdvuõđi 
tobddmõš.  

 Media âânnmõš tueʹjjad täujja reeidaid 
piârrjest. Suåveeʹl õõutsââʹjest päärna media-
âânnmõõžžâst, håt mâka nuʹtt, što media ââʹnet pâi 
puärrsi poodd, vieʹltet tuuš́šid reeidaid.

 

Saǥstõõl!

Kõõjj päärnast, što tåbdd-a son ââʹǩǩraaj miârkid 
ouddm. neʹttspeâlain da jieʹllikaartin. Lââśsen 
vueiʹttveʹted ǩiõččâd õõutsââʹjest netikeeʹtt paaiʹǩid, 
što moštt veʹt päärnaž, mäʹhtt âlgg tuåimmjed 
Interneʹttseiddõõzzin da sosiaalʼlaž mediast.

 Ǩiõčč päärnain čõõđ media ââʹnnem-
meärrõõzzid. Mõõn jiânnai mediaid päärnaž vuäitt 
ââʹnned peiʹvvpoodd, da ââʹnet-a Interneeʹtt da 
speâlat-a pâi puärrsi poodd. Tõn mieʹldd ko päärnaž 
šâdd, ođđ meärrõõzzin vueiʹtet suåppâd.

Mediastaanvuõtt
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Mediapââl
Media cåunn samai jiânnai tobddjid, kuäśs-ne täk 
tobddi liâ pââl. Mainnsid da miõlljuurdmainnsid 
päärnaž rääjj jiiʹjjes miõlâst aivv nuʹtt põõlteeʹjen, 
mäʹhtt son jiõčč lij vaalmâš ǩiõttʼtõõllâd, leâš́a  
televisio, jieʹllikaart, neʹttspeâl da Interneʹtt siiskõõzz 
vuäiʹtte čuäʹjted mõõn-ne, mii suõrǧǧad päärna. Håʹt-i 
päärnai prograammin vuäiʹtte leed́ põõlteei ääš́š, tõk 
liâ tueʹjjuum põõltemvuõđ mieʹldd päärnaid suåppjen 
da mättʼte tobddji vaaldšummuž.

 Päärna põõllmõš vuäitt kuâsttjed viizzlõsvuõttân 
da nââérteʹmesvuõttân, måtam päärna vuäiʹtte še 
čårstõõttâd. Jõs päärnaž lij suõrggnam mâid́-ne, vääʹld 
âskka, da säärn što suśt iʹlla ni mii jeäđ́id. Kõõjj, mâid́ 
päärnaž lij suõrggnam, da veäʹǩǩet suu ǩiõttt̓õõllâd 
pââl da rääʹtǩ fiktio tuõđâst. Pââl vuäitt ǩiõttʼtõõllâd 
ouddmiârkkân siõreeʹl leʹbe pirsteeʹl.   

Saǥstõõl!

Kõõjj päärnast, što lij-a son suõrggnam kuäśs-ne 
ouddmiârkkân speâllampoodd leʹbe ǩiõččeen 
jieʹllikaart leʹbe TV-prograamm. Kõõjj päärnast, što 
mâi d́ son jeärben suõrggni, da smiõttâd, mâi d́ vuäitči 
tueʹjjeed, ko suõrggan, što pââll hiâlpte č́i.
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Mediaǩeeuśummuš šâdd mobiilneävvai da Interneeʹtt 
pääiʹǩ. Medianeävvai mieʹldd vuäitt leed́ hiâlpab 
äʹlǧǧed ǩeeuśeed, go ǩeeuśuum reaktioid ij vueiʹn. 
Neeʹttest uccân šuʹtǩǩen jurddum äš́š vuäitt šõddâd 
vueʹrdkani šuurben da šuurab kruugg vueiʹnnma. 
Õõlmâsvuõđ lââśsen ǩeeuśummuš lij täujja põõšši, 
ko sosiaalʼlaž mediaaʹje ǩeeʹrjtum ǩeeʹrjtõõzz 
kuâđđje tok. Lââśsen interneeʹttest da ǩiõttʼteeʹl 
mieʹldd ǩeeuśummuš vuäitt juätkkjed ǩeeʹjjteʹmen ko 
ǩeeuśeeʹjin ij taarbâž leed́ fyyslânji luʹnn. Interneeʹttest 
da ǩiõttʼteeʹl mieʹldd šõddi ǩeeuśummuš kuâđđai 
lââśsen täujja vuâmmšekani, da tõn diõtt âlgg 
muš́tted leed́ samai vääʹlpes. Päärnaž vuäitt põõllâd 
mainsted ǩeeuśummšest, ko son smeâtt da jordd, što 
suu interneeʹtt leʹbe ǩiõttʼteeʹl âânnmõõžž rääʹjtet.

 Interneʹtt- da ǩiõttʼteʹlǩeeuśummuž vuäitt leed́ 
vaiggâd tobdsted, leâš́a måtam miârk vuäiʹtte leed́ 
Interneeʹtt ââʹnnem occnummuš, straamm da peittmõš, 
tåśǩǩvuõtt da kõõđõõttmõš mâŋŋa interneeʹtt 
ââʹnnem, tåśǩǩtõõvvmõš škoouʹle leʹbe staarjõõzzid 
vuâlggmõš́še da interneeʹtt âânnmõõžžâst mainstem 
diõtt vilkštõõttmõš, še psykosomaattla oudldõõzz, 
vueđ́đemvaiggâdvuõđ leʹbe vueiʹvv- da čåuʹjjkõõv 
vuäiʹtte õčndõõttâd. Jõs näkam oudldõõzz leʹbe vueʹjj 
äʹlǧǧe õčndõõttâd, âlgg saǥstõõllâd päärnain tõśt, 
mii suu miõl teädd.

 Jõs päärnaž maainast ǩeeuʹseeʹmest, muuʹšt 
späʹssbõõššâd päärna naʹddjõõzzâst. Maainâst 
päärnže, što ǩeeuʹseemsaaǥǥid ij õõlǥ vaʹstteed, što 
ǩeeuʹseei ij vuäǯǯče vääʹld. Mättʼtat päärnže ruõkkâd 
saaǥǥid, kaartid da chattsaǥstõõllmõõžžid  
juätkktuåimi diõtt, ouddmiârkkân vääʹldeeʹl 
karttnjamstõõzz teâttikkân kuâsttmõõžžâst.

Saǥstõõl!

Täʹrǩstõõl päärnad šiõttõõttmõõžž, da vuässõõđ äiʹǧǧ 
ääiʹjest suu mediatuåimid. Âlgg teâđast muš́tted, što 
päärnast lij vuõiggadvuõtt privattvuõttses, leâš́a suśt 
vuäitt moččânji kõõjjeed ouddmiârkkân måkkmin seei-
dain son tuʹǩǩad jååʹtted. Õhtt šiõǥǥ nääʹll lij vuässõõt-
tâd še jiõčč sosiaalʼlaž media maailma, da raajjâd 
ouddmiârkkân Facebook-tiill, jõs päärnaž ǩeâlddââtt 
puärrses väʹlddmest Facebook-taaurõššân, teʹl vuäitt 
leed́ nuʹtt, što mii-ne lij hueʹneld.

Mediakeeuʹsummuš
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