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Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 

• Mediataidot ovat muuttuvassa maailmassa keskeisiä 
kansalaisvalmiuksia ja elinikäisen oppimisen edellytys. 
(vrt. Kirjastolaki 2 §) 

• Ihmiseksi kasvaminen tapahtuu nykyään osaksi suhteessa 
mediaan. Tärkeitä ovat median kautta syntyvät 
kokemukset, merkitykset ja sosiaalinen toiminta. (Lapsi- 
ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma, OKM 2012) 

• Kirjastopalveluissa vahvistetaan tietoyhteiskunnan 
perustaitoja, kuten monilukutaito (Turun kaupungin 
strategia 2029). 



Käsitteistä: monilukutaitoa, mediaopastusta  vai 
mediakasvatusta? 

• Mediakasvatus-käsite on vakiintunut kirjastoalalle.  
• Aikuisten kohdalla on hyvä puhua esim. 

tietoyhteiskuntataidoista tai mediaopastuksesta, 
koska aikuiset eivät halua olla kasvatettavia. 

• Monilukutaito > OPS 2016 
• Perusopetuksessa tavoitellaan 2016 eteenpäin 

monilukutaitoa, joka pohjautuu laajaan 
tekstikäsitykseen. Luettavat tekstit voivat olla 
kirjoitettujen lisäksi kuvallisia, numeraalisia, 
puhuttuja, kinesteettisiä tai digitaalisia. 

• Monilukutaito vs. mediakasvatus: 
– ”Käsitteillä on mielestäni näkökulmaero: erilaiset 

mediakasvattajatahot puhuvat samasta asiasta 
kasvattajan näkökulmasta, mutta monilukutaidosta 
puhuttaessa samaa asiaa katsotaan oppijan tavoitteista 
ja näkökulmasta käsin. Mediakasvatuksella tavoitellaan 
monilukutaitoa.” (Mervi Hietanen: Monilukutaitoa 
kirjastosta -raportti) 

 



Kirjaston mediakasvatus 

• Kehittää lasten, nuorten, lapsiperheiden ja aikuisten 
medialukutaitoa. 

• Medialukutaitoinen osaa käyttää mediaa turvallisesti, 
ilmaista itseään, osallistua yhteisiin asioihin sekä 
analysoida ja arvioida erilaisia mediatekstejä ja 
mediakulttuuria kriittisesti.  

• Osa-alueita: tiedonhallintataidot, medialukutaito, 
pelilukutaito, sosiaalisen median tuntemus ja 
tekijänoikeudet. 

• Kirjastojen erityispiirteitä mediakasvattajana (verrattuna 
esim. kouluun) kuvaavat seuraavat roolit:  

1. sisältöjen ”aarreaitta”  

2. tiedon jäsentäjä  

3. kaikkien ikäluokkien tavoittaja  

• Turussa punaisena lankana on osallistavuus ja 
toiminnallisuus. Paras tapa oppia hyvä medialukutaito on 
itse tekemisen kautta. K
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Alle kouluikäiset ja lapsiperheet 

• Kirjastokäyntien sisällöt ovat ehdotuksia ja esimerkkejä. 
Kaikkea ei tarjota kaikille, mutta näiden ohjelmien 
tarjoaminen on mahdollista. 

• Alle kouluikäisten mediakasvatusta ovat: 
– Mukulakino –näytökset ja työpajat, 0–13-vuotiaat ja perheet 

– Eskarikurssit, esikouluryhmät (6-vuotiaat) 

– Satutunnit, päiväkotiryhmille ja alle kouluikäisille lapsille 
vanhempineen 

– Medialukupiiri, 4.-9. lk ja vanhemmat 

– Alkukirjainsarjakuvat iPadeilla, eskarit 

– Virtuaaliset kirjailijavierailut, eskarit 

• Lasten huoltajien ja ammattikasvattajien kanssa 
työskennellessä voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia 
menetelmiä: 
– Kirjaston esittelyvideot (esim. Kulttuuripolulle kirjastoon -traileri)  

– Asiakkaiden opastaminen asiakaspalvelussa (esim. elokuvien ja 
pelien ikärajat) 

– Luennot (vierailijoita ja kirjaston henkilökuntaa) 

– Vanhempainiltoihin osallistuminen 

 



Koululaisryhmät: alakoulu 

• Kirjasto tarjoaa ohjatun Kulttuuripolku-käynnin 2.-, 4.-, 7.- 
ja (9.-)luokille. 

• Mediakasvatus on tärkeää sitoa Kulttuuripolun ohjelmiin: 
Kirjavinkkaukseen, Tietopolkuun ja Kirjastokävelyyn. 

• Kirjavinkkaus on tärkeintä mediakasvatusta etenkin 2.-
luokkalaisille.  

• Kirjastokäynnin ohjelmana voi olla myös esimerkiksi: 
– Tietopolku / Mediamatka, 4. lk 

– Puluboin ja Ponin mediasatutuokio, 1.–3. lk  

– Elokuva-arvostelut videoina, 2. lk 

– Tarina netistä, 3. lk / 4. lk 

– Draamatyöpajat, 3. lk 

– Kirjavinkkivideot, 3.–6. lk 

– Oppilaat reporttereina, 4. lk 

– Kirjavinkkisarjakuvat iPadeilla, 5. lk 

– Tähtilukijat-videot, 6. lk 

– Tarinadraamatyöpajat, 6. lk (2. lk) 

– Virtuaaliset kirjailijavierailut, 1.–6. lk 

 



Koululaisryhmät: yläkoulu 

• Yläkouluiässä mahdollistuu analyyttinen ja kriittinen 
mediasisältöjen tarkastelu ja mahdollisuus aktiiviseen 
vaikuttamiseen median kautta. Omaa identiteetin 
rakentaminen on tärkeää, ja sitä tehdään myös 
mediankäytön kautta. 

• Kirjastokäynnin ohjelmana voi olla: 
– Tietopolku yläkoululaisille QR-koodisuunnistuksena, 7. lk 

– Kirjallisuustietopolku yläkoululaisille, 9. lk 

– Kirjavinkkisarjakuvat iPadeilla, 7. lk 

– Minäkuva mediassa -työpaja, 7.–9. lk 

– Kirjavinkkivideot, 7. lk 

– QR-koodikävely – kirjaston historiaa ja historiallisia valokuvia, 7. lk  

– Yläkoululaiset mediavinkkareina, 8. lk 

– Digitarinat, 8.–9. lk 

– Virtuaaliset kirjailijavierailut, 7.–9. lk 



Vapaa-ajan tapahtumat lapsille ja nuorille 

• Lapsille: 
– Mediatyöpajoja koulujen loma-aikoina 

– Corpus Libris –valokuvatyöpajat, perheet ja 4–13-vuotiaat 

– Mukulakino 

– Sadutus, perheet, alle kouluikäiset ja alakouluikäiset 

– Minun versioni -kerhotoiminta, 3.-6. lk 

• Nuorille: 
– Nuorille suunnatut kurssit ja luennot, kuten nuorten mediakurssi 

syksyllä 2014 (Nuoret mukaan sisältöjen tuottamiseen) 15–25-
vuotiaille 

– Sarjistapaamiset nuorille 

– Stoori Goes Movies –näytökset nuorille 



Toisen asteen opiskelijat 

• Aikuisten ja toisen asteen osalta 
mediakasvatussuunnitelmaa muokataan vielä, ja tässä 
esitellyt sisällöt ovat ehdotuksia. 

• Aikuisten mediakasvatuksen työryhmä on perustettu ja 
aloittaa työnsä 13.3. 

• Lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille 
tarjottavien ohjattujen käyntien painopisteenä on 
kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastus.  

• Tiedonhaun opetusta kehitetään hankkein. 

• Kirjastokäynnin ohjelmana voi olla esimerkiksi: 
– Omatoimiset QR-koodikierrokset: esim. ammatti-instituutin 

aineistoon painottuva kierros, kauno ja musiikki -teemainen 
kierros, tietoaineistoon painottuva kierros  

– Muut kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastukset 

– Ammatti-instituutin opiskelijoiden tiedonhallintataitojen opetus 

 



Aikuisten tietoyhteiskuntataidot 

• Kaupunginkirjasto opastaa aikuisille asiakkaille 
tietoyhteiskuntataitoja mediaopastuksissa sekä osana 
asiakaspalvelua.  

• Ohjeet asiakaspalveluun ovat tärkeä osa suunnitelmaa. 
• Kirjastokäynnin/tapahtuman ohjelmana voi olla esimerkiksi: 

– Tietotekniikan asiakasopastukset  
– Koulutussarjat kriittiseen ja analyyttiseen netinkäyttöön, yksityisyyden 

ja turvallisuuden kysymyksiin, esim. ”Vapaana verkossa?” -luentosarja 
– Nettipysäkit, yhteistyössä AMK:n kanssa  
– e-kirjaopastukset ja muut e-aineisto-opastukset, myös verkon vapaisiin 

sisältöihin 
– Aineistonostot/näyttelyt (verkkoesittelyt, QR-koodit) 
– Asiakaspalvelussa tapahtuva neuvonta, esim. skannaus, tallentaminen, 

tulostaminen  
– Vempaintuki eli tietokoneiden, tablettien ja puhelimien opastus 
– Tietoiskuja kirjallisuuteen ja taiteisiin liittyvistä tietokannoista 
– Työpajat, joissa opastetaan käytännön tietoteknisiä taitoja ja kirjaston 

laitteiden käyttöä 
– Digitointihuoneen käytön opastus, musiikkiohjelmistot 
– Tekijänoikeuksien opastus, esim. musiikkipalvelut 
– Työpajoja vapaa-aikaan ja viihtymiseen, esim. pelaamista aikuisille  
– Monilukutaitotyöpajat, kuten Creative Literacy –työpajat 
– Pankkien tuottamat opastukset verkkopankin käyttöön 
– Vertaisopastukset ja asiakkaiden osallistaminen 

 



Erityisryhmät 

• Kirjasto palvelee erityisryhmiä, kuten maahanmuuttajia, 
vapautuvia vankeja ja senioreita.  

• Kirjastokäynnin/tapahtuman ohjelmana voi olla esimerkiksi: 
– Opastus Celian äänikirjojen ja Vera-verkkopalvelun käyttöön  

– Lukupiirit maahanmuuttajille 

– Kirjastosta juuret elämään –projekti vangeille 

– Creative Literacy -työpajojen monilukutaitoa edistävät menetelmät, esim. 
kollaasityöpaja, muotokirjoittaminen, temaattiset luovan työskentelyn 
työpajat, yhteisölliset digitarinat ja lasten ja aikuisten yhteiset Tänään 
yhdessä -työpajat 

– Kirjastonkäytön opastuksissa ryhmille esiteltävät kirjaston mahdollisuudet, 
kuten digitointi, tietokoneiden käyttö ja e-aineistot  

– SeniorSurf-tapahtumat lokakuussa 

– Tabletin käytön opetukset 
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Henkilöstön koulutus ja laitteet 

• Henkilöstön koulutusta: 
– Maakunnalliset koulutukset  
– Maakunnallinen lasten ja nuorten ryhmä Varsisto 
– Turun kaupungin sekä kirjaston omat koulutukset 
– Mentorointi / työparit ryhmien ohjaajien kesken 
– Työpaja-tyyppinen e-aineistokoulutus, lähikirjastoissa PopUp-

koulutukset (kuten Celian käyttöönoton yhteydessä) 
– Asiakaspalvelun ongelmatilanteiden, kysymysten ja ratkaisujen 

kerääminen, esim. ”FAQ” kirjaston ekstranetiin 
– Kirjaston sisäinen työryhmä, jossa tätä työtä tekevät tapaavat 

säännöllisesti 
– Pedagogiset taidot 
– Kompetenssien kartoitus 

• Laitteet tukevat mediakasvatusta: 
– Mediakasvatuksen iPadit (Lasten ja nuorten tiimit, Saaga & 

Stoori) 
– Aikuisten opastuksiin tarkoitetut Samsung Galaxy –tabletit ja 

iPadit (Tietotiimi) 
– Erityisryhmien opastuksiin tarkoitetut iPadit (Erityispalvelujen 

tiimi) 
– Älytaulu (Stoori) 



Yhteistyö ja verkostot 

• Yhteistyökumppaneita mediakasvatuksen 
toteuttamisessa ovat mm. Turun kaupungin nuorisotoimi, 
koulutoimi ja hyvinvointitoimiala, Turussa toimivat 
perusopetuksen ja toisen asteen koulut, Seikkailupuisto, 
Kulttuuripolku-ohjelma, Kirjastot.fi, Kirjastokaista.fi, 
Turun Sanataideyhdistys, Kirjan talo – Bokens hus ry, 
Turun Tyttöjen Talo, Aikakausmedia, Sanomalehtien liitto, 
Turun Naiskeskus, Yhdessä-yhdistys, Lehmusvalkaman ja 
Ruusukorttelin hyvinvointikeskukset, vanhusten tuki- ja 
kohtaamispaikka Poiju, palvelutalo Kotikunnas, Turun 
Seudun Vanhustuki, Markku Fingerroosin muistosäätiö, 
Kela, Aurala, Käyrän vankila ja Satakunnan 
vankila/Huittisten osasto sekä kaksi perhekeskusta 
Varsinais-Suomesta. Yhteistyö käynnistetään myös 
työväenopistojen ja pankkien kanssa. 

• Turun kaupunginkirjasto koordinoi ja edistää 
maakunnassa tehtävää mediakasvatustyötä esim. 
järjestämällä koulutusta, maakunnallisin hankkein ja 
ylläpitämällä mediakasvattajien verkostoa. 



Maakunnallinen mediakasvatussuunnitelma? 
 

Karsitut ohjelmat 
Medialähetit-hanke 


