
Mediakasvatus kirjastossa 
Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi 



Taustaa 
2006 Uimarengas mediatulvaan – kirjastosta 

2007 – 2008 Superkirtsin mediaopit 

2008 – 2011 Lapset, media ja kirjastot 

2011 --- hankkeenomaisesti Kirjastot.fi:ssä 

Jatkuu edelleen … 

 

- n. 20 aluekouluttajaa. Mediakasvatus kirjastossa - kirja, uudet 
yhteistyökumppanit, pelit ja laitteet, koulutukset, pedagogiset 
informaatikot, mediakasvatus toimintasuunnitelmiin, 
mediakasvatus alan oppilaitoksiin jne.  

 



Kirjaston mediakasvatus ja uudet 
lukutaidot/ monilukutaito 

Mediakasvattaa voi monella tavalla, mutta 
kirjastojen kannalta on mielekästä lähestyä sitä 
lukutaitojen näkökulmasta. Mitä enemmän 
lukutaidoilta vaaditaan, sitä tärkeämpää on oppia 
hyvä peruslukutaito. Lukemaan oppimisen, 
lukutaidon kehittymisen ja monipuolisen 
lukuharrastuksen tukeminen on aina kuulunut 
kirjaston tehtäviin. 

http://www.yksityinenkielitoimisto.net/eoppiminen/
fi6.html 

Tekstit julkaisusta: Kirjastokasvatusta ja mediakasvatusta.Toim. Anne Heinonen 

 

 

http://www.yksityinenkielitoimisto.net/eoppiminen/fi6.html
http://www.yksityinenkielitoimisto.net/eoppiminen/fi6.html


Kirjaston mediakasvatuksen voi hahmottaa 
medialukutaidon neljän perustavan osa-
alueen kautta (Livingstone 2004, 3-6; 
Kupiainen & Sintonen 2009, 91-92): pääsy 
aineistoihin, sisältöjen analysointi ja 
arviointi sekä omien sisältöjen tuottaminen. 

 

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja 
suuntaviivoja) 

http://suomenkirjastoseura.fi/files/Mediakasvatus/mediakasvatus_koko julkaisu netiss 24 2 2014.pdf
http://suomenkirjastoseura.fi/files/Mediakasvatus/mediakasvatus_koko julkaisu netiss 24 2 2014.pdf


Mediakasvatuksen tavoitteena 

Kehittää kykyä näkemään medioiden tuottamien 
tarinoiden takana oleviin arvoihin ja intresseihin 

Kannustaa pohtivaan ajatteluun 

Opastaa tarkastelemaan ja tulkitsemaan asioita 
erilaisista näkökulmista 

Auttaa tekemään perusteltuja valintoja ongelmia 
ratkaistaessa 

Innostaa argumentoimaan selkeästi mielipiteensä 

Osallistaa yhdessä tekemiseen ja aktiiviseen 
vuoropuheluun 

 



Oma mediamaisema 

1950-luku 

1960-luku 

1970-luku 

http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/sirkus_papukaijan_7-vuotisjuhlaohjelma_3255.html
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/markus-seta_kuuluttaa_ula-radiossa_4373.html


Mediamaisema 2014 

http://www.geekologie.com/2007/11/23/rf-detector-pen.jpg


Kirjasto mediakasvatuksen toimijana 
Verkkopalvelut, messut, materiaalit, opastukset, aineistoesittelyt, sosiaalinen media 

   

http://sivupiiri.fi
http://okariino.fi
http://mediakasvatus.kirjastot.fi


Toimintaa ja pedagogiikkaa 
KirKou, Kirjatin mediamatka, Pelipäivä, Metkan materiaali, toiminnallinen 

mediakasvatus, kouluvierailut 

Mediakasvatusmateriaaleja 

http://www.kirkou.fi
http://mediakasvatus.kirjastot.fi/mediakasvattajan_tyokalut
http://www.tampere.fi/kirjasto/kirjatti/index.html
http://www.kirjastokaista.fi/2011/03/14/toiminnallista_mediakasvatusta/
http://www.meku.fi/pelipaiva/


 
 

http://www.facebook.com/groups/306724909337582/
http://www.kirjastokaista.fi/
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Kirjasto_10
http://sahkoisetsisallot.kirjastot.fi/
http://www.helmet.fi/fi-FI/Vinkit/Alykiertue_1542642013_Espoon_kirjastoiss(17658)
http://lukukoira.nettisivu.org/


Tulokulmia 
mediakasvatukseen 

Yhteiskunnallinen 

Kansalaistaidot,  osallisuus, vaikuttaminen, opiskelu 

 

 

 

Blogit Suomi.fi 

Kunnat.net 
Eduskunta.fi Poliittisen vaikuttamisen mekanismit edellyttävät 

medialukutaitoa. 

https://www.facebook.com/tampereenyliopisto
http://www.linkedin.com/
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/
http://www.kunnat.net/fi/Sivut/default.aspx
http://web.eduskunta.fi/


Tulokulmia 
mediakasvatukseen 

Oma tuotanto, viihde, osallisuus, harrastukset, 
kulttuuri 

 

 



Tulokulmia 
mediakasvatukseen 

Teknologinen 

Tietokoneen käyttötaidot, mobiililaitteet, tabletit 



Muita toimijoita ja yhteistyö heidän kanssaan 

Keskeinen toimija erityisesti tutkimuksen ja käytännön toimijoiden 
yhdistäjänä ja työn tukija on MEDIAKASVATUSSEURA. 
- kirjaston edustaja hallituksessa, Educa, Lastentarhanopettajapäivät 
 
Mediakasvatuksen käytännön toimintaa toteuttaa ja mallintaa 
MEDIAKASVATUSKESKUS METKA ry. 
- Ison Pajan seminaari, koulutukset, materiaalit 
 
KOULUKINO ry. Edistää medialukutaitoa osana elokuvakasvatusta 
Elokuvapolku (KAVA) 
 
Kavi = Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö 
Pelipäivä 
Mediataitokoulu 

 
 

http://mediametka.fi/opetuskokonaisuudet/mediakasvatusmateriaali-kirjaston-ammattilaisille/
http://elokuvapolku.kava.fi/fi/elokuvapolku/info
http://kavi.fi/fi/kansallinen-audiovisuaalinen-instituutti/mediakasvatus-ja-kuvaohjelmayksikko
http://kavi.fi/fi/kansallinen-audiovisuaalinen-instituutti/mediakasvatus-ja-kuvaohjelmayksikko
http://kavi.fi/fi/kansallinen-audiovisuaalinen-instituutti/mediakasvatus-ja-kuvaohjelmayksikko
http://kavi.fi/fi/kansallinen-audiovisuaalinen-instituutti/mediakasvatus-ja-kuvaohjelmayksikko
http://pelipaiva.fi/
http://www.mediataitokoulu.fi/etusivu/

