
1. Media tarkoittaa viestintävälineitä, joilla voi vastaanottaa viestejä tai viestittää itse, tai niiden medi-
alaitteiden sisältöjä. Medioita ovat siis esimerkiksi sekä televisio että tv-ohjelmat. Mitä medioita sinä 
käytät? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. Mediamuseo Rupriikin näyttely jakautuu kolmeen osaan. Kaikki pelis-
sä? -osiossa kerrotaan pelikulttuurista ja -teollisuudesta. Tampereel-
la toimii nykyään paljon pelistudioita, joiden pelejä myydään paljon 
myös ulkomailla. Kuitenkin jo lähes sata vuotta sitten oli suomalai-
sia menestyspelejä, kuten Fortuna. Kuka on kehitellyt Fortuna-pelin 
ja milloin peliä alettiin valmistaa? 

__________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3. Mediakaupunki-osiossa pääset tutustumaan tunnettuihin tamperelaisiin mediayrityksiin.                   
Selvitä vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

a) Minä vuonna Aamulehti on perustettu? 

_______________________________________________________________________________________

b) Pelistudio Universomo toimi Tampereella vuosina 2002–2010. Kuinka monta mobiilipeliä Universomo 
ehti tuottaa noina vuosina? 

_______________________________________________________________________________________

c) Kuka aloitti radiotoiminnan Tampereella ja milloin?

_______________________________________________________________________________________

d) Mikä Tamvisio oli?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4. Verkkovoimaa-osioissa kerrotaan ihmisten välisestä viestinnästä. Tässä näyttelyn osassa on esillä eri-
laisia sähköisiä viestintävälineitä, kuten lennättimiä, puhelimia ja tietokone. Ihmiset ovat viestineet 
toisilleen kuitenkin jo kauan ennen näitä keksintöjä. Pohdi, miten ihmiset olivat yhteydessä toisiinsa 
entisaikoina, ennen sähköisten viestintävälineiden keksimistä.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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5. Lennätin oli ensimmäinen sähköllä toimiva viestintäväline, jolla pystyttiin lähettämään kirjoitettuja 
viestejä toiseen lennättimeen pitkänkin matkan päähän nopeasti. Viestejä kutsuttiin sähkeiksi eli säh-
kösanomiksi. Näyttelyssä on kaksi lennätintä, joita pääsee kokeilemaan. Miten lennättimellä kirjoitetaan 
sähkeeseen sana ”hei”?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

6. Lennättimen jälkeen seuraava viestintää muuttanut keksintö oli puhelin. Puhelimet ovat muuttuneet 
valtavasti yli 150 vuoden aikana. Järjestä alla olevat puhelimet aikajärjestykseen. Selvitä, minä vuonna 
nämä puhelimet on valmistettu.

7. Kokeile soittaa näyttelystä löytyvällä vanhanaikaisella lankapuhelimella. Miten se toimii?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

8. Puhelimen keksiminen muutti viestintää 1800-luvulla, vaikka ensimmäisillä puhelimilla pystyi soitta-
maan vain yhdestä puhelimesta toiseen. Puhelimien kehittyminen 150 vuoden aikana on ollut nopeaa, 
ja 2000-luvulla älypuhelimet ovat mullistaneet puhelimen käsitteen täysin. 

Millainen voisi olla tulevaisuuden puhelin? Miltä se näyttää? 
Miten se toimii? Kerro lyhyesti mielestäsi tärkeimpiä asioita 
tulevaisuuden puhelimesta ja piirrä kuva siitä tähän.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________


