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Tästä julkaisusta vastaa yksinomaan sen laatija.  
Euroopan unioni ei vastaa sen sisältämien tietojen käytöstä.

Mediataitoviikko on mediakasvatuksen 
teemaviikko, jonka tavoitteena on 
kehittää lasten, nuorten ja aikuisten 
mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten 
valmiuksia mediakasvatukseen. 
Mediataitoviikkoa koordinoi 
Kansallinen audiovisuaalinen 
instituutti, ja teemaviikkoa on 
suunnittelemassa ja valmistelemassa  
yli 50 tahoa yhteiskunnan 
eri sektoreilta. Voit tutustua 
yhteistyökumppaneihin  
lehden lopusta.

#Mediataitoviikko
#mediakasvatus 

Käsissäsi tai näytölläsi on mediatuote, jo-
ka koostuu erilaisista tekstielementeistä 
ja kuvista. Viestinnällisenä keinona lehti – 
etenkin painettu lehti – on jatkuvasti har-
vinaisempi, kun tavat tuottaa ja kuluttaa 
mediaa muuttuvat. 

Viestintä ympärillämme on yhä useam- 
min koottu erilaisista palasista pelkän pai-
netun tekstin ja kuvan yhdistelmän sijaan. 
Visuaalisen median merkitys on yhä suu-
rempi, kun viestintätila täyttyy videoista, 
infograafeista, meemeistä ja animaatiois-
ta. Kirjoitetulla tekstillä on yhä vankka 
sijansa, mutta kuvien voima tunteiden vä-
littäjänä on valtava. Pelkän tiedon välittä-
misen lisäksi viestinnällä pyritäänkin juuri 
tunteiden herättämiseen ja sitä kautta vai-
kuttamaan ihmisten käsityksiin ja lopulta 
käytökseen.

Kuvallisten viestien tulkitseminen pe-
rustuu siihen, mitä olemme elämämme 
aikana oppineet ja omaksuneet. Tulkin-
nanvaraa on paljon, eivätkä viestit ole ai-
na selkeitä. Omia käsityksiään  on hyvä tar-
kastella sekä viestinnän kehitystä seurata 
säännöllisesti,  jotta tietäisimme muun 
muassa miten meihin halutaan vaikuttaa 
kuvallisen viestinnän kautta.

Omaa kuvanlukutaitoa voi kehittää esi-
merkiksi vuoden 2019 Mediataitoviikon 
uuden oppimateriaalin avulla, joka kes-

kittyy visuaaliseen mediakulttuuriin ja 
kuvalliseen viestintään. Materiaalista voi 
etsiä perustietoa tai syventää jo aikai-
sempaa osaamista infotekstien ja 
lukuisten tehtävien avulla.

Visuaalisen kulttuurin lisäksi 
Mediataitoviikolla ja mediakas-
vatusvuonna 2019 on tarjolla 
valtava kirjo erilaisia aiheita 
omien mediakasvatustaitojen 
vahvistamiseen. Helmikuun alussa 
vietettävän Mediataitoviikon yksi ta-
voite on tuoda esille sitä valtavaa määrää 
mediakasvatusaineistoja, joita niin Suo-
messa kuin kansainvälisestikin tuotetaan. 
Tästä lehdestä löydät kootun kattauksen 
ajankohtaisia materiaaleja sekä media-
kasvatusalan ammattilaisten näkökulmia. 
Valtaosa materiaaleista on käytössäsi vielä 
Mediataitoviikon jälkeenkin.

Vaikka jonain päivänä taitettu ja pa-
perille painettu lehti olisikin harvinai-
suus, tässä hetkessä se on vielä oikein 
hyvä ja käytännöllinen väline, joka täy-
dentää liikkuvaan kuvaan suuntautunutta  
media-arkeamme.

Julia Alajärvi 
Projektipäällikkö 
KAVI, Finnish Safer Internet Centre

Median kuvat 
liikkuvat yhä 
enemmän

Hyödynnä  
materiaaleja myös 
Mediataitoviikon  

jälkeen!

N
ea Ilm

evalta

Ville Sohn
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Miten me voimme viettää 
Mediataitoviikkoa?

Mikä on 
Mediataitoviikko?

Mediataitoviikko on mediakasva-
tuksen teemaviikko. Sen tavoit-
teena on kehittää lasten, nuorten 
ja aikuisten mediataitoja sekä 
vahvistaa aikuisten valmiuksia 
mediakasvatukseen. 

Mediataitoviikko nostaa esille 
käytännöllisiä vinkkejä ja ideoita 
mediakasvatuksen toteuttami-
seen omassa työssä.

Mediataitoviikkoa vietetään ai-
na helmikuun alussa. Seitsemäs 
Mediataitoviikko järjestetään 
4.–10.2.2019.

Viikkoa koordinoi Kansalli-
nen audiovisuaalinen instituutti  
KAVI. Mediataitoviikko toteu-

tetaan yhteistyössä järjestöjen, 
yhdistysten, yritysten, kulttuuri-
laitosten ja viranomaisten kanssa 
(katso yhteistyökumppanit sivul-
ta 32 alkaen).

Mediataitoviikkoon osallistuu 
useita satoja kouluja, päiväkoteja, 
nuoristyön yksiköitä, kirjastoja, 
museoita ja muita mediataitojen 
kanssa työskenteleviä organisaa-
tioita ympäri Suomen.

Mediataitoviikon aikana osal-
listujat tutustuvat yhteen tai 
useampaan teemaviikkoa varten 
tuotettuun materiaaliin tai kam-
panjaan, tai he valitsevat jonkin 
muun itselleen sopivan media-
kasvatusaiheen.

Varmista, että olette ilmoittautu-
neet Mediataitoviikkoon. Jos olet 
saanut tämän lehden ilmoittautu-
misen kautta, olette mukana.

Tästä lehdestä löydät paljon 
ideoita niin Mediataitoviikon 
viettoon kuin koko vuoden me-
diakasvatukseen. Lisää ideoita 
löydät osoitteesta 
www.mediataitokoulu.fi.

Pohdi, mikä mediakasvatuk-
seen liittyvä aihealue olisi tar-
peellinen ja innostava omalle 
ryhmällesi. Voit myös valita aihe-
piirin ryhmän ideoinnin perus-
teella.

Toteuttakaa valittu tehtävä tai 
kokonaisuus Mediataitoviikolla. 
Voitte myös jatkaa tehtävien pa-
rissa useammalla kerralla. Me-
diataitoviikkoa voi myös viettää 
jonakin toisena viikkona.

Halutessanne voitte jakaa Me-
diataitoviikon tunnelmia sosiaali-
sessa mediassa. Käyttäkää tällöin 
tunnisteita #Mediataitoviikko ja 
#mediakasvatus.

Muista myös kertoa kokemuk-
sistasi palautekyselyssä, jonka 
saat heti Mediataitoviikon jäl-
keen.

Mediataitoviikkoon voi ilmoittautua osoitteessa  
www.mediataitoviikko.fi/ilmoittaudu

”Teimme 
virtuaalimatkoja 

tabletilla eri puolille 
Suomea.”

”Lapset keksivät itse uutisia jo 
valmiiden otsikoiden alle. He 

toimivat itse uutisten lukijoina, 
toimittajina sekä kuvaajina.”  

”Vanhempainillassa 
kävi MLL:n 

mediataitokouluttaja. 
Oppilaat myös 
haastattelivat 

toisiaan.”

”Mediataitoviikon  
ajan tutustuimme  

valmiiseen materiaaliin ja 
hyödynsimme sitä  

opetuksessa.”

”Teimme videotietoiskuja 
koko koululle. Harjoittelimme 
kriittistä tiedon hankintaa ja 

sen tuottamista.”

”Lapsille oli 
mediasatutuokio, nuorille 

peli-ilta ja ikäihmsille 
verkkopankkien opastusta.” 

”Teimme  
tunnetuista kirjoista 

klikkiotsikoita, jotka piti 
yhdistää oikeaan kirjaan 

tietovisamaisesti.  Lisäksi jaossa 
oli Mediataitoviikkoon liittyvää 

materiaalia.”

”Koulunuorisotyöntekijä piti 
mediataitotunteja 5.-9.lk viikon 

aikana. Lisäksi nuorisotalolla oli 
esillä Pelkkää feikkiä-juliste, joka 

toimi keskustelujen avauksena 
nuorten kanssa. ”

Lainaukset ovat poimintoja Mediataitoviikon 
vuoden 2018 palautekyselystä. 

”Esiopetuksessa keskustelimme 
mainoksista. Onko ne aina totta, 

liiotellaanko niissä?  
Onko kuva aina aito vai voiko 

kuvaan liittää jotakin mikä alun-
perin ei ollut siinä?”

Janne Kukkonen
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Viime aikoina on puhuttu paljon siitä, että Suomeen 
syntyy yhä vähemmän lapsia. Syiksi on esitetty esi-
merkiksi vanhemmuuden kokemista vaativaksi sekä 
elämäntyylistä luopumisen pelkoa. Pelot eivät yllätä, 
kun seuraa kuinka media perheitä kuvaa: Kasvatuk-
sesta kertovia juttuja ja ohjelmia analysoivassa tutki-
muksessa havaittiin, että asiantuntijoiden kuvataan 
olevan aina se, joka on oikeassa. Vanhempi taas ei 
ollut oikeassa tai kyllin hyvä, vaan jatkuvasti piti pa-
rantaa suoritusta. 

Esimerkkejä nykyvanhempien lyttäämisestä 
mediassa on roppakaupalla. Suosikkiaihe vaikuttaa 
olevan mediankäytön tuomitseminen. Tekstiviestin 
kirjoittaminen on kuulemma vanhemman käsissä 
”nykypäivän väkivaltaa” lasta kohtaan. Lapsen ei 
saisi odottaa puuhailevan leikkipuistossa omin päin, 
eikä imettäjän katsekontakti vauvaan saisi katketa 
kännykkään katsomisen vuoksi, koska nämä ovat 
”lapsen laiminlyömistä”. 

On oikeastaan vain vastuullista, että lapsiluku 
pienenee, jos riittävän hyvä nykyvanhemmuus edel-
lyttää jatkuvaa ja herpaantumatonta vuorovaikutus- 
ja viihdepalvelua. Harva pystyy siihen edes yhden 
lapsen kanssa. Eiköhän olisi isovanhemmiltakin 
jäänyt perhe pienemmäksi, jos vaatimukset olisivat 
aikanaan olleet vastaavaa tasoa. Mutta haluammeko 
sellaisen yhteiskunnan, jossa lapsen kasvattamisesta 
tehdään niin vaikea tehtävä, että vain harvat ryhty-
vät siihen?

Otsikoiden valossa voi näyttää siltä, että vanhem-
mat ovat joukko tomppeleita, eivätkä osaa mitään 
ilman median ja asiantuntijoiden toitottamaa to-
rumista ja ohjausta. Kannattaa kuitenkin pysähtyä 
lukemaan hieman tarkemmin. Näissä tarinoissa ni-
mittäin usein mitätöidään vanhempien luonnollinen 
ja syvä välittäminen lapsestaan sekä unohdetaan tar-
koituksella se, että lapset ovat aina syntyneet osaksi 
muuta elämää. Koskaan historiassa lapsi ei ole ollut 

perheiden elämän ainoa sisältö ja johtotähti, ja tus-
kin koskaan vanhemmat ovat panostaneet vanhem-
muuteensa yhtä paljon kuin nykyään.

Entä jos vika onkin kelvottoman kotikasvatuk-
sen sijaan siinä, että yhä pienemmät perhe-elämän 
yksityiskohdat on otettu asiantuntijoiden ruodit-
tavaksi? Kun tarpeeksi tarkkaan etsitään, niin var-
masti löydetään ongelmia. Eikä tosielämässä pyrki-
mys totaaliseen kontrolliin edes kannata. Tiukkoja 
kasvatusoppaita lukevien äitien on havaittu muita 
useammin olevan stressi- ja masennusoireisia sekä 
uskovan vähemmän omaan pystyvyyteensä.

Kasvatus on hyvän 
vahvistamista
Kuten kaiken kasvatuksen, myös perheiden kanssa 
toimimisen pitäisi olla ensisijaisesti positiivisen vah-
vistamista.  Kasvatusfilosofiassa on käytetty termiä 
henkinen täysi-ikäisyys, jolla tarkoitetaan kykyä it-
senäiseen järjen käyttöön, moraaliseen ajatteluun ja 
mielipiteiden esittämiseen. Jos koteja halutaan tu-
kea mediakasvatuksessa, on vahvistettava perheen 
aikuisten uskoa omaan pystyvyyteensä kasvattajina. 
Vaikka mielipiteet eivät vastaisi omiamme, ne eivät 
välttämättä ole vääriä.

Jos ja kun oletamme huoltajilta kasvatusvastuuta, 
on myös hyväksyttävä se, että he ovat pääsääntöisesti 
parhaita kasvattajia lapsilleen. Vanhempainilloissa-
kin voidaan päästää huoltajat ääneen sen sijasta, että 
roolina on vain kuunnella muita. Perheessä asuvat 
aikuiset tuntevat itse lapsensa ja tietävät kodin kas-
vatustodellisuuden. On esimerkiksi ihan eri asia 
puhua lapsille sopivan median valitsemisesta opet-
tajana koululuokassa, kuin toteuttaa sitä kodissa, 
jossa on saman katon alla sekä teini-ikäisiä että pik-
kulapsia. 

Tietysti on perheitä, jossa lasten tai aikuisten me-
diankäyttö on ongelma. Nämä perheet tarvitsevat 
konkreettista apua: esimerkiksi perheneuvolan tai 
koulupsykologin tukea. Tunnetusti nämä palvelut 
ovat monin paikoin kiven alla, mutta avun puutetta 
ei pidä paikata moittimalla kaikkia perheitä ”var-
muuden vuoksi”. Ennaltaehkäisevänä apuna toi-
mii paremmin hyvien käytäntöjen jakaminen kuin 
huonoilla pelottelu. Jatkuvalla virheiden osoittelul-
la saadaan aikaan vain riittämättömyyden tunnetta, 

lannistumista tai vastarintaa.
Kasvattajina — ja ihmisinä 

— olemme kaikki väistämättä 
epätäydellisiä. Mutta lapsi ei tar-
vitsekaan täydellisyyttä ympäril-
leen. Esimerkiksi mediakulttuuris-
ta löytyy varmasti ikäviäkin ilmiöitä, 
mutta voittopuolisesti perheiden arkiko-
kemukset lasten mediankäytöstä ovat positiivisia. 

Median tuottaman negatiivisen kuvan vastapai-
noksi tarvitaan runsaasti positiivisia viestejä kotien 
mediakasvatuksen vahvistamiseksi. Mitkä ovat niitä 
lasten mediankäytön ja mediakulttuurin positiivisia 
puolia, jotka lasten toiminnassa ilahduttavat ja joi-
ta kannattaisi vahvistaa? Tämä pikkuhiljaa kertyvä 
positiivinen massa auttaa silloinkin, kun on otettava 
ikäviä asioita puheeksi. Kun perheessä tiedetään, et-
tei ammattikasvattaja nipota mediasta nipottamisen 
ilosta, asia otetaan herkemmin vakavasti.

Mitä mukavaa sinä voisit tänään kotikasvattajille 
kertoa lapsista ja mediasta?

Saara Salomaa
Erityisasiantuntija, KAVI

Muistammeko 
tukea koteja
mediakasvatuksessa?

Alexander Dum
m

er

Andrik Langfield
Hyvien käytäntöjen  

jakaminen on parempaa 
mediakasvatusta  

kuin huonoilla 
 pelottelu.
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APU JUNIORI on uusi ala-
kouluikäisille suunnattu ajan-
kohtaislehti, joka kertoo lapsil-
le uutisista ja ilmiöistä selkeällä, 
totuudenmukaisella ja viihdyt-
tävällä tavalla. Kahden viikon 
välein ilmestyvä Apu Juniori 
haluaa vaalia suomalaisten las-
ten lukutaitoa ja houkutella lap-
set vastuullisen ja laadukkaan 
journalismin pariin. 

Lehdessä käsitellään kansain-
välisiä ja kotimaisia uutisaiheita, 
luontoa, tiedettä, teknologiaa, 
eläimiä, avaruutta, urheilua, 
kulttuuria, harrastuksia ja pal-
jon muuta lapsia kiinnostavaa. 

Ihan uusi lehti ilmestyy en-
simmäisen kerran tammikuun 
9. päivä. Lehteä on kehitetty 
yhdessä lasten kanssa. Kehi-
tystyöhön osallistunut 8-vuo-
tias Emil kommentoi lehden 
mallinumeroa näin: ”Hyvä 
uutislehti kaikille pienemmille 
eikä vaan aikuisille. Hyvä, että 
lapsetkin tietää, mitä maail-
massa tapahtuu.” 

Lehden suunnittelussa on 
kuunneltu myös opettajia ja 
hyödynnetty heiltä saatuja ar-
vokkaita näkökulmia. Apu Ju-
niori on lehti, johon lapsi voi 
turvallisesti tutustua itsekseen. 

Tutki, tunne 
ja tuota! Aikakausmedian uusi 

varhaiskasvatuksen 
oppimateriaali
TUKEE 
• digitaalisten mediataitojen 

oppimista
• tunne- ja vuorovaikutustaitojen 

kehittymistä
• mielipiteen ilmaisua ja lapsen 

äänen kuulumista
EDISTÄÄ
• mediakasvatuksen tasa-arvoista 

toteutumista
• päiväkodin ja kodin välistä 

lapsilähtöistä viestintää
VAHVISTAA 
• lukutaidon ja monilukutaidon 

kehittymistä
• lasten suhdetta printtilehtiin

UUSI LEHTI TIEDONJANOISILLE LAPSILLE

1
2018

UUTISET + LUONTO + TIEDE + URHEILU + TEKNOLOGIA + ELÄIMET + PUUHASIVUT

Uskomatonluolapelastus

LIHANSYÖJÄ- KASVIN  
HOITO-OPAS

Opi  
piirtämään  

Dracula

MIKSI IHO  
TURPOAA

”Pullip-nukkeilussa 
käytetään  

mielikuvitusta ja 
kekseliäisyyttä”

Tubettaja 
JOONA 

HELLMAN  
oli kiltti 

koulussa

SOPIVASTI 
PELIAIKAA 
Äiti ja poika 

keskustelevat

ATTOSEKUNTI  vs. NANOSEKUNTI Kumpi on tarkempi?

VIIVI, 10:

HYVÄ  
UUTINEN 
Koreassa  
ei saa enää  
syödä koiria

NÄIN SE TAPAHTUI

Minulla on hienompi lentokone

Minullapas!

TIESITKÖ? 
Maailman 
korkeimmassa  talossa on 
suomalainen 
hissi

Piia M
atikainen

– Päiväkodit saavat 
oman lehtikoneen

Oppimateriaali julkaistaan Educa-messuilla 
25.1.2019 (osasto 6f71) ja se käynnistää  
Aikakausmedian varhaiskasvatuksen  
oppimateriaalisarjan, joka täydentyy  
vuosien 2019 ja 2020 aikana.  
Lisätietoa:  
piia.matikainen@aikakausmedia.fi

Lukemista
tiedonjanoisille
lapsille 

Teimme Apu Juniori lehdestä malliversion, 
jota kehitimme yhdessä lasten ja opettajien 
kanssa. Mallilehden kansikuva on tämän  
jutun kuvituskuvana.

• Apu Juniori kehittää lasten lukutaitoa.
• Apu Juniori selkiyttää maailmanmenoa.
• Lehti auttaa parantamaan koulumenestystä 

kasvattamalla yleissivistystä ja taustoitta-
malla uutisia ja ilmiöitä.

• Apu Juniori kannustaa itsenäiseen ajat-
teluun ja tukee lapsen kasvua ajattelevaksi 
aikuiseksi.

• Lehdessä ei ole mainoksia.
• Apu Juniorista löytyy myös kivaa  

puuhaa ja hupia!
• Lehden kuvapainotteinen ulkoasu tarjoaa 

lukijalleen hauskoja oivalluksia ja ruokkii 
uteliaisuutta.

Osoitteessa 
www.apujuniori.fi/ 
mediataitoviikko voit tilata  
Mediataitoviikolle alakoululaisille käyttöön 
nipun (20 kpl) Apu Juniori -lehtiä.  
Tilaa lehdet 15.1.2019 mennessä.  
Toimitamme Mediataitoviikolle  
Apu Juniori -lehden nron 3,  
joka ilmestyy 6.2.2019.  
Toimi nopeasti, lehtiä on rajoitettu määrä!

TEHTÄVÄ: 
Suunnittele yhdessä lasten kanssa kansi Apu Juniori -lehteen. 
Miettikää, millainen on huomioita herättävä kansikuva ja mitä 
kansiotsikoita kiinnostavassa lehdessä on. Voitte halutessanne 
lähettää kansikuvan ja osallistua kilpailuun. Kolme parasta 
kantta palkitaan Apu Juniorin vuosikerralla. 
Tarkemmat osallistumisohjeet: 
www.apujuniori.fi 

Miten kertoisin lapsille ajankohtaisista 
asioista ja ilmiöistä kiinnostavasti, 
ymmärrettävästi ja hauskasti?

Aikakausmedian uudella media-
kasvatusvälineellä voit tehdä las-
ten kanssa helposti ja hauskasti 
oman lehden.

Varhaiskasvatukseen suunna-
tun hankkeen ydinajatuksena on 
yhdistää kaksi asiaa: digitaaliset 
mediataidot ja perinteinen media.  
Oppimateriaalikokonaisuus pitää 
sisällään printtilehden tekoon 
suunnitellun ohjelman ja paine-
tun tehtäväkirjan.

Oppimateriaalin avulla voi 
harjoitella sisällön tuottamista, 
havainnointia, mielipiteen ilmai-
sua sekä tunne- ja vuorovaikutus-
taitoja leikin kautta. Lasten oma 
lehtikone sopii myös päiväkodin 
ja kodin väliseen lapsilähtöiseen 
viestintään, ja ohjelmaa voi hyö-
dyntää esimerkiksi kasvunkan-
sioiden teossa.

Digitaalinen ohjelma ja tehtä-
väkirja on suunniteltu varhais-
kasvatussuunnitelmaan nojaten, 
ja ne soveltuvat myös alle 3-vuoti-
aille. Oppimateriaalia on testattu 
päiväkodeissa ja sitä on kehitet-
ty varhaiskasvattajien toiveiden 
mukaan. Hankkeessa on myös 
huomioitu päiväkotien resurssit: 
vain yksi tabletti riittää!

Jenni Saarenkylä

Varhaiskasvatuksen 
oppimateriaaleissa mediaan 
tutustutaan tämän kaksikon 

matkassa.



Omassa työssäsi voit käyttää kuvia ja piirroksia, 
jotka on jaettu netissä CC-lisenssillä. CC eli creative 
commons -lisenssi on avoimen käytön lisenssijärjes-
telmä, jolla tekijä voi jakaa omia kuviaan vapaaseen 
käyttöön haluamillaan lupaehdoilla.

CC-lisensoituja kuvia voit etsiä hakukoneella. 
Tarkista käyttöehdot lisenssikuvakkeesta, joka ker-
too esimerkiksi sen, onko muokkaaminen sallittu tai 
onko kuvaan asetettu ehto, että oma työ pitää jakaa 
samoilla lisenssin ehdoilla.  

2. Kuvaaminen
Julkisella paikalla saa kuvata, myös ihmisiä. Muistat-
han, että loukkaavia kuvia ei saa jakaa. Yksityisessä 
tilassa, esimerkiksi jonkun kotona, tulee aina pyytää 
kuvauslupa.

On hyvän tavan mukaista pyytää aina lupa kuvissa 
olevilta henkilöiltä kuvaamiseen ja kuvien jakami-
seen netissä tai somessa.

3. Tekstien käyttö – siteeraaminen
Julkistetusta teoksesta saa omaan työhönsä ottaa 
lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. 

Sitaatin tarkoitus on havainnollistaa omaa tekstiä ja 
sillä tulee olla asiallinen yhteys omaan tekstiin. Si-
teerauksen yhteydessä mainitaan aina tekijä ja lähde.

4. Kunnioitetaan toisten tekijänoikeuksia
Kun käytät toisen tekemiä teoksia, muistathan mer-
kitä tekijän nimen ja lähteen. 

Teosten muunteluun tarvitaan tekijän lupa. Ideoi-
ta tai toisen tekemää teosta voi käyttää oman työnsä 
inspiraation lähteenä ja teosta muuntelemalla luoda 
kokonaan uuden itsenäisen ja omaperäisen teoksen, 
esimerkiksi parodian. Tekemäsi työn pitää kuitenkin 
erota alkuperäisestä teoksesta niin paljon, ettei se 
ole samaistettavissa alkuperäiseen teokseen. 

Kopioston järjestämässä sarjakuvakilpailussa 
on tarkoitus, että jokainen piirtää tai kuvaa kuvat 
sarjakuvaansa itse. Kilpailuun osallistujana pyy-
dämme sinulta luvan sarjakuvasi julkaisemiseen ja 
jakamiseen Kopioston ja Kopiraittilan koulun verk-
kosivuilla, uutiskirjeissä sekä sosiaalisen median ka-
navissa. Sarjakuvaa tehdessä on hyvä muistaa, ettei 
sarjakuva loukkaa ketään.
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Kopiosto käynnistää Mediataitoviikolla sarjakuva-
kilpailun. Kilpailussa on kaksi sarjaa, joissa kum-
massakin palkitaan kolme parasta sarjakuvaa.

Kilpailua varten  tulee toteuttaa  3–6-ruutui-
nen sarjakuva, jossa käsitellään tekijänoikeuksia. 
Sarjakuvan aiheena  on ”Teoksella on tekijänsä”. 
Apua sarjakuvan tekoon ja tekijänoikeuksien opet-
tamiseen löydät Kopiraittilan koulun sarjakuvatyö-
pajan ohjeista sekä Kopiraittilan koulusta löytyväs-
tä videosta, jolla Kamala luonto -sarjakuvan tekijät 
Jarkko Vehniäinen ja Marja Lappalainen antavat 
vinkkejä sarjakuvan tekoon. 

Kilpailuun voi osallistua kuka tahansa 7–16-vuo-
tias. Kilpailu sopii niin kouluihin, kirjastoihin kuin 
nuorisotalojen työpajoihin ja kerhoihin. 

Kilpailusarjoja on kaksi,  7–12-vuotiaille  ja   
13–16-vuotiaille. 

Tekijänoikeus suojaa  
myös sarjakuvia
Tiesithän, että sarjakuva on tekijänoikeuden suojaa-
ma kirjallinen ja kuvataiteellinen teos? Teoksella on 
aina tekijä. Tekijä saa teokselleen tekijänoikeuden.

Tekijänoikeus tarkoittaa sitä, että tekijänä sinä 
saat päättää, miten haluat jakaa tai julkaista teke-
mäsi teoksen ja miten toiset saavat käyttää sitä. Te-
kijänoikeus mahdollistaa sen, että luovan työn teki-
jät, kuten kirjailijat, näyttelijät, laulajat, säveltäjät ja 
kuvataiteilijat saavat korvauksen työstään ja voivat 
luoda uusia teoksia meidän iloksemme. 

Lisää tekijänoikeustietoa löydät Kopioston tuot-
tamasta Kopiraittilan koulusta www.kopiraittila.fi. 

Muistilista sarjakuvan 
tekemiseen
1. Kuvien käyttö
Kun piirrät tai kuvaat itse kuvat sarjakuvaasi, syntyy 
tekijänoikeus kuviin sinulle.

Jos haluat käyttää jonkun toisen tekemää kuvaa 
tai piirrosta, tarvitset siihen yleensä tekijältä luvan. 
Esimerkiksi erilaiset sarjakuva-, piirros- tai muut 
hahmot ovat tekijänoikeuden suojaamia teoksia.

Jos teet sarjakuvan vain omaan käyttöösi, saat 
käyttää mitä kuvia vain ilman tekijän lupaa. Mutta 
tällöin sarjakuvaa ei saa esimerkiksi jakaa netissä tai 
somessa. 

Kuva: JCO Digital Oy

esittää:
Tekijanoikeus.fi

Innosta lapset ja  
nuoret mukaan  
sarjakuvakilpailuun  
4.2.–8.3.2019. 
Lue lisää kilpailusta, sen säännöistä ja  
voittajat valitsevasta raadista osoitteessa:  
www.kopiosto.fi/sarjakuvakilpailu

Teoksella 
on tekijänsä! 

H
ahm

o Design
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Perättömät terveysväitteet voivat olla yksittäisen  
ihmisen terveydelle haitallisia, mutta niillä on myös 
kansanterveydellisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuk-
sia. Kansanvalistusseura yhteistyökumppaneineen 
tarjoaa rokotukseksi tutkittua tietoa terveydestä ja 
keinoja oppia tunnistamaan katalat väitteet. 

Mediataitoja lääketieteen 
opiskelijoille
Syksyllä 2018 Kansanvalistusseura aloitti mediatai-
tojen koulutuksen, jossa lääketieteen opiskelijat saa-
vat oppia kirjoittamisesta, lähteiden hankinnasta ja 
arvioinnista, journalismin säännöksistä sekä omista 
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan asiatiedon tuot-

tajina ja haastateltavina. 
Tulevista lääketieteen ammattilaisista kasva-

tetaan Media lukutaitoagentteja, jotka ovat pe-
rehtyneet faktoihin perustuvan tiedon yleista-
juistamiseen. He lisäävät terveysaiheista dialogia 
asiantuntijoiden ja kansalaisten välille.

Koulutuksessa osallistujat tuottavat verkkoon 
yleistajuisia tiedeartikkeleita, joita julkaistaan vas-
taperustetun lääketieteen opiskelijoiden Vastalääke 
ry:n sivuilla alku vuodesta alkaen. 

– Terveys kiinnostaa jokaista ja terveysaiheista 
uutisoidaan laajasti niin perinteisessä kuin sosiaa-
lisessa mediassa. Terveysaiheista keskustelu poh-
jautuu usein tunteisiin ja omiin subjektiivisiin ko-
kemuksiin, jolloin lähdekriittisyys ja medialukutaito 
ovat tärkeässä asemassa terveysuutisia ja -keskuste-
lua seuratessa, sanoo Vastalääke ry:n puheenjohtaja 
Tatu Han. 

Medialukutaitoviikolla iskemme vaarallisia ter-
veysväitteitä vastaan somessa ja jaamme vinkit 
lähteiden arviointiin. Seuraa kanavia, keskustele ja 
levitä tutkittua tietoa.

Anne Tastula 
Hankesuunnittelija 
Kansanvalistusseura

Mistä tietää, että uutiseen voi 
luottaa? Minkälaisiin huijareiden 
ansoihin somessa voi astua?  
Yle Uutisluokan videot ja tehtävät 
auttavat tunnistamaan verkon ansat. 

Uutisluokan opetusvideoilla puhutaan muun 
muassa valeuutisista, somekuplista sekä kuva-ja 
videohuijauksista käytännön esimerkkien avulla. 
Tutustu videoihin osoitteessa yle.fi/uutisluokka

Ota Ylen uutisvideot osaksi opetusta Uutisluokan 
Triplet-palvelun avulla. Maksuton Yle Triplet 
muuttaa uutiset oppimateriaaliksi. Tripletissä 
julkaistaan kolme uutisvideota joka arkipäivä. Jo-
kaisen uutisen yhteyteen on tehty valmis tehtävä-
paketti ja uutisvisa vastauksineen. Yle Tripletiin 
voi tutustua osoitteessa yle.fi/triplet

Karoliina Knuuti

• Medialukutaitoa terveydestä -pilottihanke 
toteutetaan Turussa 8/2018 – 3/2019.

• Kyseessä on aikuisten medialukutaidon 
edistämishanke, jossa kehitetään malli 
asiantuntijoiden kouluttamiseksi oman 
alansa medialukutaitoagenteiksi.

• Hankkeen toteuttavat yhdessä  
Kansan valistusseura (KVS),  
Lääkärin sosiaalinen vastuu (LSV), 
Vastalääke ry ja professori Juhani Knuuti.

• Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuri-
ministeriö.

Erotatko faktan fiktiosta?

Medialukutaitoa 
terveydestä 

Yleistajuista  
faktaa terveydestä 
vastalaake.fi 
www.facebook.com/vastalaakefi

Parantaako homeopatia syövän? 
Aiheuttavatko rokotteet autismia?  
Miksi asiantuntijatietoa voi olla joskus 
niin vaikea uskoa? Medialukutaitoa 
tarvitaan erityisesti silloin, kun aiheena 
on terveys.

Yle Uutisluokka 
– näe uutisten 
taakse 



Media on aina ollut tärkeä osa kulttuuria, yhteis-
kuntaa ja ihmisten elämää. Median välityksellä on 
kerrottu uutisia, vaihdettu kuulumisia, ilmaistu 
ajatuksia ja tallennettu tietoa. Medioiden kanssa on 
nautittu vapaa-ajasta, niitä on käytetty yhteiskun-
nalliseen vaikuttamiseen ja niiden avulla on tehty 
töitä. Mediamaisema elää kuitenkin jatkuvasti tek-
nologisen kehityksen ja käyttötapojen muuttuessa. 

Lukion tehtävä on vahvistaa sivistystä, mutta 
millainen rooli sivistyksellä on median täyttämäs-
sä maailmassa? Syksyllä keskustelimme mediakas-
vatuksesta yhdessä lukion äidinkielen opettajien 
kanssa.

Nuorten arki on median 
täyttämää
Kalliomaalaukset ja graffitit, arkkiveisut ja sano-
malehdet, tekstiviestit ja IG-livet, kuunnelmat ja 
podcastit ovat kaikki esimerkkejä erilaisista medi-
avälineistä ja -sisällöistä, jotka ovat yhdessä raken-
taneet maailmaa ympärillemme. Tutkimuksen mu-
kaan suurin osa lukio-ikäisistä suomalaisnuorista 
hyödyntää medioita netin käyttämiseen, musiikin 
kuunteluun sekä uutisten ja ajankohtaiskeskuste-
lun seuraamiseen. Nuoret eivät kuitenkaan ole yksi 
yhtenäinen joukko, vaan mediankäytön tavat ja tar-
koitukset voivat vaihdella paljonkin.
Mediat luovat mahdollisuuksia sivistykselle, mutta 
ne herättävät myös kysymyksiä. Mille asioille me-
dian täyttämässä arjessa jää tilaa? Kiriikö nopeasti 
silmäiltävä informaatio hitaan ja syvällisen tiedon 

ohi? Valeuutisten, klikkiotsikoiden ja populistisen 
retoriikan ajassa luotettavan tiedon tunnistaminen, 
analyysitaidot ja kriittisen ajattelun merkitys koros-
tuvat osana mediaan liittyvää yleissivistystä. Mikäli 
sivistys ymmärretään lukion opetussuunnitelman 
mukaisesti laaja-alaisesti koostuvan arvojen ja tie-
tojen lisäksi taidoista, asenteista ja tahdosta, pelkät 
tulkinnan taidot eivät kuitenkaan riitä. On tärkeää 
huomioida, miten yksilöitä voidaan myös tukea toi-
mimaan vastuullisesti, yhteisöllisesti ja menestyk-
sekkäästi.

Mediakasvatuksella kohti 
sivistystä
Syksyllä äidinkielen opettajien kanssa käydyssä 
keskustelussa medialukutaidot nähtiin tärkeinä 
kaikille kuuluvina kansalaistaitoina. Ongelmana on 
kuitenkin medialukutaidon laajuus. Pitääkö medi-
alukutaitoisen olla samaan aikaan lukija, toimittaja, 
mediakriitikko, valheenpaljastaja, mediasta nautis-
kelija ja jopa selvännäkijä? Opetussuunnitelman 
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Lukio kasvattaa
mediasivistykseen
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mukaisesti äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine on 
osa lukion mediakasvatusta. Oppiaineen opetus 
perustuu laajaan tekstikäsitykseen ja tekstit voi-
vat olla esimerkiksi sanallisia, kuvallisia tai ääneen 
pohjautuvia. Aktiivinen tiedon hankinta, sen kriit-
tinen käsittely, tulkinta ja eettinen pohdinta ovat 
oppiaineeseen kuuluvia tärkeitä osa-alueita, joihin 
mediataidotkin pohjautuvat. Äidinkielen opettajien 
kanssa käydyn keskustelun perusteella mediakas-
vatuksen aiheet linkittyvät moneen oppiaineeseen, 
esimerkiksi osaksi kuvataiteen ja historian opetusta.

Mediakasvatus kuuluu 
lukiossa kaikille 
opettajille
Yksittäisten oppiaineiden lisäksi monilukutaito ja 
mediat -aihekokonaisuus tekee näkyväksi medioi-
den merkityksen kaikelle opetukselle. Aihekokonai-
suuksien tavoitteena on esimerkiksi, että opiskelija 
pystyy analysoimaan ilmiöitä ja ympäristöä, esittä-
mään perusteltuja käsityksiä ja  toimii hyvän tule-
vaisuuden puolesta. On vaikea nimetä oppiainetta, 
johon media ei tästä näkökulmasta liittyisi.

Monilukutaito lukiossa
• on osa kaikille oppiaineille yhteistä 

aihekokonaisuutta
• tarkoittaa taitoja tulkita, tuottaa ja arvottaa 

tekstejä eri muodoissa
• kehittymistä tukee esimerkiksi oppiaineiden 

välinen yhteistyö ja opiskelu monipuolisissa 
opiskeluympäristöissä

• medialukutaito on osa monilukutaitoa

Medialukutaitoja voi edistää opetuksessa monin eri 
tavoin. Esimerkiksi Mediataitoviikko tuo opettajille 
materiaaleja työn tueksi. Tämän vuoden oppimate-
riaali keskittyy visuaaliseen mediakulttuuriin, mut-
ta Mediataitokoulusta löytyy paljon materiaaleja 
muistakin aiheista. Näitä ovat esimerkiksi tiedon 
luotettavuuden arviointi, empatiataidot mediaym-
päristöissä, sananvapaus, kulttuuriperintö sekä 
median avulla vaikuttaminen. Mediataitoviikko 
kiinnittää huomiota mediataitoihin, mediaan liit-
tyviin ilmiöihin ja luo näin myös tilaa keskustelulle 
ja yhteistyön mahdollisuuksille niin lukion sisällä 
kuin sen ulkopuolellakin.

Lauri Palsa 
Projektitutkija, KAVI

Nuorten suosituimmat  
tavat käyttää nettiä:
• Ajankohtaisten asioiden ja 

uutisten seuraaminen
• Muiden käyttäjien tuottaman 

sisällön seuraaminen
• Tiedon hakeminen
• Yksityisiin nettikeskusteluihin 

osallistuminen 

Lähde: Nuorten vapaa-aikatutkimus 2016

Useat 
Mediataitoviikon 
materiaalit ovat 
käytössä ympäri 

vuoden.
M

aica (iStock)
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Seta on ihmisoikeusjärjestö, jonka 
tavoitteena on, että ihmisoikeudet ja 
yhdenvertaisuus toteutuvat kaikilla 
elämän alueilla riippumatta seksu-
aalisesta suuntautumisesta, suku-
puoli-identiteetistä tai sukupuolen 
ilmaisusta. Seta peräänkuuluttaa ih-
misoikeusajattelua myös mediasisäl-
töihin.

Ihmisoikeus
sopimuksista  
potkua normien 
purkamiseen
Mediaan kohdistuu paineita myös 
kansainvälisiltä tahoilta ja ihmisoi-
keussopimuksista. Euroopan neu-
vosto ohjeistaa mediaa tuottamaan 
monipuolisia positioita ja positiivisia 
näkökulmia. Median tulisi myös tuot-
taa mekanismeja, jotka kiinnittävät 
huomion stereotyyppisten kuvien 
ja tekstien mahdollisiin yksilöön ja 
yhteiskuntaan kohdistuviin vaiku-
tuksiin. Lisäksi mediataloja kannus-
tetaan median sisäisen tasa-arvon 
edistämiseen. 

Myös Suomen ratifioima Istan-
bulin sopimus kannustaa valtioita ja 
mediaa toimimaan sukupuolinormeja 

vastaan, jotka ylläpitävät epätasa-ar-
voa ja joista myös väkivalta kumpuaa. 
Medialla on keskeinen rooli niin muu-
toksen edistämisessä kuin yhteiskun-
nallisen keskustelun ohjaamisessa. 
Tasa-arvo tarkoittaa muun muassa 
näkyvyyttä, voimaannuttamista ja 
osallisuutta.

Keskeisen tavoitteen voi myös 
nähdä Lapsen oikeuksien sopimuk-
sen kautta: ”Lapsella on oikeus saada 
tietoa --- television, radion ja lehtien 
välityksellä. Valtiolla on velvollisuus 
rohkaista tiedotusvälineitä tuotta-
maan lapsen hyvinvointia ja kehitystä 
tukevaa aineistoa. Lasta tulee suojella 
hänen hyvinvointinsa kannalta vahin-
golliselta aineistolta.”

Kaikki nuoret, myös sateenkaari-
nuoret, kaipaavat esikuvia ja myön-
teisiä roolimalleja tukemaan identi-
teetin ja minäkuvan muodostumista. 
Sateenkaari-ihmisiä tuodaan medias-
sa liian usein esille vain kohtaamiensa 
ongelmien kautta tai toimenpiteiden 
kohteina. Saavatko sateenkaarinuo-
ret, kuten Lapsen oikeuksien sopi-
muksessa mainitaan, oman äänensä 
kuuluviin ja esitetäänkö heidät myös 
toimijoina ja vaikuttajina? Ovatko 

median kuvavalinnat moninaisuutta 
kunnioittavia?

Normitietoisuus 
edistää yhden
vertaisuutta
Opettajilla on suuri rooli mediataito-
jen edistämisessä. Helsingin yliopis-
ton tutkimuksesta ilmenee, miten 
vahvasti hetero- ja sukupuolinorma-
tiivisuus ja ennakko-oletukset ovat 
sekä opettajankoulutuksessa että 
opettajan työssä läsnä. Tutkimus on 
linjassa sateenkaarinuorten koke-
musten kanssa, että monesti kouluis-
sa katsotaan tasa-arvon ja yhdenver-
taisuuden olevan itsestäänselvyys. 
Yhdenvertaisuus vaatii kuitenkin 
aktiivisia toimenpiteitä ja laajempaa 
ymmärrystä poliittisesta viitekehyk-
sestä. 

Setan mielestä yhdenvertaisten oi-
keuksien toteutuminen vaatii tietoa ja 
taitoa. Tällä hetkellä median sisällöt 
eivät pääsääntöisesti tue sateenkaa-
rinuorten myönteistä näkyvyyttä ja 
osallisuutta yhdenvertaisena yhteis-
kunnan jäsenenä tai voimaantuneena 
toimijana. Normitietoinen lähesty-
mistapa avaa mahdollisuuksia kriitti-
seen pohdintaan, sekä valtarakentei-
den ja ilmiöiden purkuun. 

Mediasisällöt 
pinkkien  
lasien läpi
Suomessa journalismia säätelee laki 
sananvapauden käyttämisestä jouk-
koviestinnässä, journalistin ohjeet ja 

Mediataide kasvattaa! -hankkeen 
oppimateriaalipaketit ovat täy-
dentyneet vuoden 2018 alussa 
Queer Bodies -oppimateriaalilla. 
Uuteen kokonaisuuteen kuuluu 
viisi sukupuolen ja kehon moni-
naisuutta käsittelevää mediatai-
deteosta sekä teoksiin SETA:n 
kanssa yhteistyössä toteutetut 
tehtäväpaketit. Oppimateriaalin 
kohderyhmänä ovat yläkoului-
käiset ja toisen asteen opiskelijat. 

Mediataide kasvattaa! -han-
ketta tuottaa suomalaisen media-
taiteen keskus AV-arkki. Hanke 
mahdollistaa kotimaisten eturivin 
taiteilijoiden teosten esittämisen 
osana opetusta. 

AV-arkki on vuosittain kas-
vattanut Mediataide kasvattaa! 
-oppimateriaalien sarjaa uudella 
temaattisella oppaalla sekä me-
diataideteosten kokonaisuudella. 
Aiemmin julkaistut oppimate-
riaalit käsittelevät muun muas-
sa tunnekasvatusta, moniluku-
taitoa ja moni kulttuurisuutta. 
Kaikki julkaistut oppimateri-
aalit teoksineen ja tehtävineen 
ovat vapaasti katsottavissa  
mediataidekasvattaa.fi -sivustolla.

Vuonna 2018 AV-arkki jul-
kaisee poikkeuksellisesti kaksi 
oppimateriaalia. Tammikuussa 
julkaistu Queer Bodies -oppima-
teriaali on osa AV-arkin juhlavuot-

ta, sillä suomalaisen mediataiteen 
keskus viettää 30-vuotisjuhliaan. 
Juhlavuotena myös aluetaidemu-
seot ja SETA voivat esittää Queer 
Bodies -kokonaisuutta osana ta-
sa-arvokasvatusta ja pedagogista 
toimintaansa. Loppuvuodesta 
2018 saataville tulee lisäksi ilmas-
tonmuutosta ja ympäristökasva-
tusta käsittelevä kokonaisuus.

– mediakasvatuksen  
oppimateriaali sukupuolen  
ja kehon moninaisuudesta

Ihmisoikeusajattelua 
mediasisältöihin
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Lisätietoa Mediataide kasvattaa! 
-hankkeesta ja uusista oppimateriaaleista 
saa verkkosivuilta  
http://mediataidekasvattaa.fi/
Tilaa hankkeen uutiskirje! 
http://mediataidekasvattaa.fi/uutiskirje/

Queer Bodies

Kuva Hinni Huttusen teoksesta 
SLEEVELESS / FEARLESS. Teos kuuluu 
Queer Bodies -oppimateriaalipakettiin.
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hyvä sanomalehtimiestapa. Seta suosittelee toimit-
tajia tarkastelemaan ohjeitaan pinkkien lasien läpi. 
Listaamme kolme pohdittavaa esimerkkiä, joiden 
avulla tiedotusvälineet voivat tukea sateenkaari-
nuorten hyvinvointia ja joiden kautta voi tarkastella 
moninaisuuden näkymistä medioissa.

1. Millä tavalla sukupuolen tai seksuaalisen suun-
tautumisen moninaisuus kohdataan? Käsitel-
läänkö asiaa ongelmana tai poikkeavuutena? 
Onko pääosassa vähemmistön edustajan näkö-
kulma vaiko enemmistön suhtautuminen? Esite-
täänkö sateenkaarinuori positiivisena toimijana? 
Toteutuuko sukupuolen itsemäärittelyoikeus? 

2. Voiko sateenkaarinuori osallistua yhteiskun-
nalliseen keskusteluun samoilla ehdoilla ilman 
pelkoa syrjinnästä? Edustaako hän koko vä-
hemmistöryhmää vai omaa kokemustaan? Mil-
laisia kysymyksenasetteluja luodaan? Miten 
keskusteluja moderoidaan turvallisemmiksi?  

3. Osataanko erottaa mielipidekysymykset ihmis-
oikeuskysymyksistä? Kaikki kysymykset eivät 
ole mielipidekysymyksiä. Yhdenvertaisuus ja 
tasa-arvo on kaikille taattuja oikeuksia. Esimer-
kiksi yleisön mielipide ei määritä sateenkaariper-
heiden vanhemmuuden laatua.  
 

Lotte Telakivi, MA, Nuorisotyön koordinaattori, Seta ry

Seta tarjoaa opettajille ja muille kasvatuksen parissa 
työskenteleville maksutta monipuolista materiaalia 
seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen 
moninaisuudesta, välittää kouluvierailijoita ja  
toteuttaa ammatillista täydennyskoulutusta.
https://seta.fi/sateenkaaritieto/ammattilaisille/opetusala/



18 Mediataito 2019 19Mediataito 2019

Löydät ne kaikki sekä paljon muita  
ideoita ja tehtäviä Mediataitokoulusta.  
Käy tutustumassa  
www.mediataitokoulu.fi

Tilaa ilmaisia esitteitä  
mediakasvatukseen osoitteesta 
meku.fi/tilaa

Aikamatkaajat 
Mediakasvatusmateriaali muutoksen tutkimiseen

mediataitokoulu.fi/aikamatkaajat

Luokkalehtikilpailu

teemana 
on ystävyys

Aikakausmedian Luokkalehtikilpailu innostaa ilmiö-
oppimiseen, mediatuottamiseen ja yhdessä tekemi-
seen. Vuoden 2019 Luokkalehtikilpailun teemana on 
ystävyys.

Tuomaristo arvostaa teeman monipuolista käsit-
telyä, yllätyksellisiä näkökulmia, mielenkiintoista ja 
huolella laadittua sisältöä, puhuttelevaa kuvitusta se-
kä lukemaan houkuttelevaa kantta.

Kilpailu starttaa Educa-messuilta ja osallistumisai-
kaa on vappuun asti. Julkistamme ja palkitsemme 
voittajat toukokuussa!

Paras lehti palkitaan  
seuraavissa sarjoissa:
Alakoulu  

Yläkoulu

Toisen asteen oppilaitokset 

Kaikkien opetusasteiden  
yhteiset sarjat:
Paras juttu 

Paras kansi

Lehden teossa voi hyödyntää Aikakausmedian  
ilmaista Koululehtikonetta: koululehtikone.fi

Kilpailu on avoinna 25.1.–30.4.2019
Lähetä lehti viimeistään 30.4. sähköpostilla 
osoitteeseen: opinnoissa@aikakausmedia.fi 
Otsikkokenttään: Luokkalehtikilpailu
Lehden voi myös toimittaa postitse osoitteeseen: 
Aikakauslehdet mediakasvattajina / Aikakausmedia
PL 185, 00131 Helsinki 
Kuoreen merkintä: Luokkalehtikilpailu

Luokkalehtikilpailun 
Mikä yhdistää seuraavia hahmoja: yksisarvinen, 
lumimies, Loch Nessin hirviö ja diginatiivi? Ai-
van oikein, ne kaikki ovat myyttisiä taruolentoja, 
joiden olemassaoloa tieteellinen tutkimus ei tue. 
Siinä missä hyvin harva aikuinen enää uskoo yksi-
sarvisiin tai skotlantilaisiin järvihirviöihin, digina-
tiivimyytti elää ja voi hyvin. 

Diginatiiveilla viitataan nuoriin sukupolviin, 
jotka ovat eläneet koko ikänsä digitaalisten tekno-
logioiden ympäröimänä. Käsitteen takana on yh-
dysvaltalainen konsultti Marc Prensky. Artikkelis-
saan Digital Natives – Digital Immigrants Prensky 
esitti väitteen, että koska lapset ja nuoret ovat syn-
tyneet digitaalisten teknologioiden kyllästämään 
maailmaan, he puhuvat tietokoneiden, pelien ja 
internetin digitaalista kieltä kuin äidinkieltään. 
Vanhemmat sukupolvet eivät hänen mukaansa 
koskaan pysty saavuttamaan samaa ymmärrystä 
ja taitotasoa.

Huomionarvoista on, että Prenskyn artikkeli 
on vuodelta 2001. Toisin sanoen, kirjoittaessaan 
diginatiiveista Prensky ei tarkoittanut 2010-lu-
vun lapsia ja nuoria, vaan 1970–1980-lukujen tait-
teessa syntynyttä sukupolvea, joka kolkuttelee jo 
keski-iän portteja. Tämän jälkeen tutkimuksia, 
jotka kumoavat Prenskyn sukupolvidikotomisen 
väitteen, on julkaistu hyllymetreittäin. Onpahan 
Prensky itsekin alkanut perua puheitaan. Miksi siis 
diginatiivimyytti ei ole kokenut Loch Nessin hir-
viön ja lumimiehen kohtaloa? Yhtä ainoaa ja kat-
tavaa selitystä tuskin löytyy. Tässä kirjoituksessa 
keskityn kahteen osasyyhyn. 

Miksi myytti 
diginatiiveista elää?
Ensimmäinen syistä liittyy toivoon. Alati kiihtyvä 
digitalisaatio tekee elämismaailmastamme yhä 
monimuotoisempaa ja monimutkaisempaa ja täten 
vaikeampaa hahmottaa ja hallita. Kaiken epävar-
muuden ja kaoottisuuden keskellä ajatus siitä, että 
lapsemme tietävät miten tässä maailmassa toimi-
taan ja pärjätään, on lohdullinen ja siten hyvinkin 
ymmärrettävä. 

Toinen, mutta ei vaihtoehtoinen, selitys on, 
että sokeudumme helposti sille, kuinka helppoa 
monien digitaalisten laitteiden ja palvelujen käyt-
täminen loppujen lopuksi onkaan. Älypuhelimien 
graafiset ja intuitiiviset käyttöjärjestelmät eivät 
kuitenkaan vaadi käyttäjältään juuri muuta kuin 
toimivan etusormen. Toisin sanoen, niiden peruso-
minaisuuksien hallitseminen on kirjaimellisesti 
niin helppoa, että lapsikin sen osaa.

Ovat diginatiiviuskomuksen taustasyyt mitkä 
tahansa, yhteistä niille on aina perusteettomuus 
ja vahingollisuus. Vahingollisuudella tarkoitan 
sitä, että diginatiivipuhe häivyttää aikuisen kasva-
tusvastuun ja kyseenalaistaa tämän kyvyn oppia 
ja ymmärtää. Tämän päivän lapsilla ja nuorilla ei 
ole sisäsyntyistä tiedonhakutaitoa tai kykyä kriit-
tiseen ajatteluun sen enempää kuin aiemmillakaan 
sukupolvilla. Lapset ja nuoret eivät niitä myöskään 
itsestään opi, vaan tarvitsevat ohjausta ja opastus-
ta siinä missä kaikki muutkin. Sama pätee myös 
teknisiin taitoihin. Jokainen, joka muuta väittää, 
antakoon 3-vuotiaan vastuulle tietokoneensa käyt-
töjärjestelmän päivityksen, varmuuskopioiden te-
kemisen ja virustorjunnasta huolehtimisen. 

Pekka Mertala 
tutkijatohtori (KT, LTO) 
Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto

Diginatiivit ja  
muita suosittuja satuja 
Mitä yhteistä on yksisarvisella, lumimiehellä  
ja diginatiivilla?

Muista myös
 Mediataitoviikon
 aiemmat materiaalit!
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”Tämän päivän  
lapsilla ja nuorilla 

ei ole sisäsyntyistä 
tiedonhakutaitoa 

tai kykyä kriittiseen 
ajatteluun sen enempää 

kuin aiemmillakaan 
sukupolvilla.”
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Luokaa sisältöä Momioon
Jos luokkasi tai jokin muu ohjaamasi ryhmä on halukas 
luomaan esimerkiksi mediataitoihin liittyvän videon 
julkaistavaksi Momiossa, olemme kiinnostuneita!  
Momio on avoin kaikenlaiseen yhteistyöhön ja 
keskusteluun. Kirjoita meille osoitteeseen  
suomi@momio.me. 

Lisätietoa: company.momio.me
Momio: Sovellus App Storessa ja Google Play -kaupassa  
sekä osoitteessa www.momio.me

Momio on lasten oma sosiaalinen media. 
Sen kohderyhmää ovat 7–13-vuotiaat lap-
set, mutta kaikki alle 18-vuotiaat ovat ter-
vetulleita! Momio sopii hyvin myös lapsille, 
joilla ei ole aiempaa somekokemusta. 

Turvallisuus on Momiossa ykkösjuttu!  
Momion turvallisuusjärjestelmä on yh-
distelmä koulutettujen ihmisten työtä, 
tekoälyä ja muita huolellisesti kehitettyjä 
työkaluja. Turvallisuuden ylläpidon lisäksi  
Momio pyrkii myös kouluttamaan lapsia 
vastuullisiksi netinkäyttäjiksi.

Inspiraatiota opetukseen
Erityisesti Mediataitoviikolla myös opetta-
jien ja muiden kasvattajien kannattaa pitää 
Momiota silmällä. Momiossa julkaistaan 
joka päivä teemaan liittyviä viestejä ja kil-
pailuja, joissa haastetaan lapset kertomaan 
omia kokemuksiaan ja jakamaan vinkkejä. 
Viestit sopivat erinomaisesti myös keskus-
telun virittäjiksi luokkahuoneessa.

Aiempina vuosina Mediataitoviikon 
aikana lapset ovat esimerkiksi kuvamuo-
dossa kertoneet, mikä saa heidät iloiseksi 
netissä ja he ovat keksineet iskulauseita 
salasanojen turvaamiseen. Yhdessä on 
pohdittu, mitä voisi tehdä, jos kaveri jou-
tuu kiusatuksi ja millaisia vinkkejä voisi 
antaa netinkäyttöä aloittelevalle pikku- 
sisarukselle.

Erityistä huomiota ansaitsee Momion 
poliisi Jack, joka varmistaa lasten tur-
vallisuuden ja antaa vinkkejä fiksuun 
somenkäyttöön. Jack julkaisee vinkke-
jään säännöllisesti ympäri vuoden, mutta 
Mediataitoviikolla hän on tavallistakin  
aktiivisempi.

Momio on 
lasten oma some

Kohdataan
somessa!

Kohdataan-hankkeessa kehitämme uu-
denlaista, saavutettavaa ja helppokäyttöis-
tä somepalvelua, jossa voi tutustua uusiin 
ihmisiin ja löytää uusia ystäviä. 

Me haluamme luoda palvelun, jossa on 
turvallinen ja myönteinen ilmapiiri, johon 
on mukava tulla, ja jossa ketään ei kiusata 
tai jätetä yksin. Tavoitteenamme on luoda 
palvelu, jossa tuetaan kohtaamista ja vuo-
rovaikutusta, jotta kaikilla olisi mahdolli-
suus löytää omanhenkistä seuraa. Palvelu 
on avoin kaikille yli 15-vuotiaille, mutta 
sen kehittämisessä otetaan erityisesti huo-
mioon tukea tarvitsevat nuoret aikuiset.

Kehitämme palvelua tiiviissä yhteis-
työssä loppukäyttäjien kanssa. Käyttäjät 
osallistuvat sekä palvelun suunnitteluun 
että testaukseen. Lisäksi kaikki palvelusta 

kiinnostuneet voivat osallistua kehittämi-
seen verkkosivujemme ja some-kanaviem-
me kautta.

 
Mediataitoviikolla kampanjoimme 
myös somessa tunnisteella  
#kohdataan. 
Kerromme lisää tapahtumasta,  
kampanjasta ja yhteistyökumppa-
neistamme verkkosivuillamme  
www.kohdataan.fi/mediataitoviikko. 

Kohdataan-hanke toteutetaan  Kehitysvammaliiton 
ja Suomen Mielenterveysseuran yhteistyönä. 
Hanketta rahoittaa STEA, ja sen tavoitteena on 
yksinäisyyden vähentäminen somen keinoin. 

Mediataitoviikolla to 7.2.2019 
Helsingissä, järjestämme Nuorten 
toimintakeskus Hapessa Kohdataan-
bileet tukea tarvitseville nuorille 
aikuisille. Illan ohjelmassa on rentoa 
yhdessäoloa, digi- ja ystävyysaiheista 
tekemistä sekä livemusiikkia.
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Aikakausmedia ja A-lehdet tarjoavat tam-
mi-helmikuussa 2019 opettajille ja muille 
kasvattajille tubettamista käsittelevän 
verkkokurssin. Tavoitteena on lisätä ym-
märrystä YouTubesta sekä antaa käytän-
nön työkaluja siihen, miten YouTubea voi 
hyödyntää mediakasvatuksessa. 

Median demokratisoitumisen ja YouTu-
be-kulttuurin nousun myötä lähes kuka ta-
hansa voi julkaista mitä tahansa ja kerätä 
yhtä isot yleisöt kuin perinteinen media. Se 
tuo esiin eettisiä kysymyksiä: Kuka vastaa 
esimerkiksi siitä, millaista sisältöä kym-
menvuotias näkee YouTubessa? Onko vas-
tuu viime kädessä tubettajalla, sosiaalisen 
median alustalla vai kasvattajilla?

– Tubekulttuuri vaatii yhä nuoremmilta 
median kriittiseen tarkasteluun liittyviä 
taitoja. Median rakenteiden tutkiminen 
ja läpinäkyväksi tekeminen on tärkeä osa 
mediakasvatustyötä, Aikakausmedian me-
diakasvatusasiantuntija Piia Matikainen 
sanoo. 

Verkkokurssi on jatkoa Aikakausmedi-
an ja A-lehtien Tubettajan valta ja vastuu 

-tutkimukselle (2018) ja Aikakausmedian 
tuottamalle Tubettaa-verkkodokumentil-
le (2018). Tutkimuksen mukaan tubettajat 
ovat merkittäviä roolimalleja, ja he myös 
käyttävät saamaansa valtaa.

– YouTuben tähdet ovat mielipidevaikut-
tajia, joihin on helppo samaistua. Nuoret 
imevät heiltä vaikutteita sekä arvoihinsa, 
asenteisiinsa että kulutustottumuksiinsa, 
sanoo A-lehtien nuorten medioiden liike-
toimintajohtaja Anni Lintula.

Verkkokurssilta tukea ilmiöiden 
ymmärtämiseen

Kurssin tavoitteena on auttaa kasvatta-
jia ymmärtämään, miten tubettaja näkee 
roolinsa esikuvana, kuinka mainostajat 
hyödyntävät tubettajien vaikutusvaltaa 
ja millaisia kaupallisia intressejä sisällön-
tuottajilla voi olla.

Kurssilla avataan YouTuben kiinnosta-
vimmat ilmiöt ja suosituimmat videokon-
septit. Kuulet myös, miten tubettajien 
luoma sisältö on vaikuttanut katsojien 
elämään ja mihin tubettajat vetävät yksi-
tyisyytensä rajat.

Verkkokurssiin sisältyy lyhyt video- 
muotoinen johdatus aiheeseen ja tehtävä- 
paketti oppitunneille.

Piia Matikainen, Aikakausmedia 
Anni Lintula & Hanna Kännö, A-lehdet

Lisätietoa: 
www.aikakausmedia.fi/mediakasvatus

Verkkokurssi: 
Ota YouTube osaksi 
mediakasvatusta 

Aamulehden ja  Satakunnan 
Kansan Koulumaailma tuo yh-
teen opettajille, kasvattajille, 
koululaisille ja opiskelijoille 
suunnattuja uutismediaan ja 
journalismiin liittyviä sisältöjä. 
Löydät sivuiltamme tietoa sano-
malehden historiasta ja moder-
nin mediatalon toiminnasta se-
kä vinkkejä mediakasvatukseen 
ja vastuullisen tiedonvälityksen 
tutkimiseen. Kerromme myös 
ajankohtaisista tapahtumista, 
kampanjoista ja yhteistyöstä 
koulujen kanssa.

 Mediataitoviikko näkyy me-
dioissamme lapsia ja nuoria 

kiinnostavina sisältöinä. Toi-
vomme viikon herättävän kes-
kustelua uutismedian roolista, 
vastuullisesta tiedosta ja uutis-
ten synnystä. Uutismedia on 
paljon muutakin kuin painet-
tuja lehtiä: digitaalisia sisältöjä, 
kuvia ja videoita, teknologiaa ja 
uusia ilmaisukeinoja.

  Kannustamme alakoulu-
laisten opettajia, vanhempia ja 
muita kasvattajia käymään läpi 
lehtiemme sisältöjä sitä var-
ten räätälöidyn tehtäväpaketin 
avulla. Tehtävien avulla voidaan 
pohtia esimerkiksi sitä, miltä 
lehti tuntuu, mikä on uutisen ja 

mainoksen ero ja keitä kaikkia 
on mediatalossa töissä. Tehtä-
väpaketti löytyy verkkosivuil-
tamme ympäri vuoden ja sopii 
hyvin Mediataitoviikon opetus-
materiaaliksi.

 
 

Aamulehti ja  
Satakunnan Kansa  
mukana Mediataitoviikolla

Uutismedia kulkee lukijan
mukana  
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Elämme keskellä kuvia, videoita, sym-
boleita, meemejä ja muita erilaisia vi-
suaalisia elementtejä. Ymmärrämme 
maailmaa ympärillämme, olemme vuo-
rovaikutuksessa muiden kanssa ja ker-
romme omista ajatuksistamme visuaa-
listen medioiden avulla.   Vuoden 2019 
Mediataitoviikolle julkaistava media-
kasvatusmateriaali keskittyy katseen ja 
visuaalisen median eri ulottuvuuksiin 
identiteetin, tulkinnan ja tuottamisen 
näkökulmista.

Visuaalista medialukutaitoa edistä-
vä materiaali tukee mediakasvatustyötä 
muun muassa päiväkodeissa, kouluissa, 
kirjastoissa ja nuorisotyössä.

Materiaalin toteuttavat yhteistyössä 
Kansallinen audiovisuaalinen instituut-
ti, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, 
Verke, Cultura-säätiö, Suomen kulttuuri-
perintökasvatuksen seura, Lapin yliopis-
to ja Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Materiaali saatavilla tammikuussa  
mediataitokoulu.fi -sivustolla.

Ajankohtainen tieto Mediataitoviikon 
ohjelmastamme ja uudet materiaalit 
löytyvät joulukuun aikana osoitteesta 
aamulehti.fi/koulumaailma  ja 
satakunnankansa.fi/koulumaailma

Katsetta tutkimassa
Mediataitoviikon uusi materiaali 
visuaalisesta kulttuurista
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Medialla ja mediakasvatuksella on suuri 
vaikutus maahanmuuttajataustaisen nuo-
ren identiteettiin ja sitä kautta kokemuk-
siin osallisuudesta ja toimijuudesta yh-
teiskunnassa sen kaikissa merkityksissä. 
Ei ole yhdentekevää, tukeeko media nuo-
ren kasvua osaksi sitä maailmaa, jossa hän 
konkreettisesti elää vai ei. Tämän olemme 
huomanneet työssämme vahvasti.

Erilaiset mediaympäristöt voivat aiheut-
taa ristiriitaisia käsityksiä sekä muokata 
maailmankuvaa, ja näin käy valitettavasti 
monille maahanmuuttajataustaisille nuo-
rille. Cultura-säätiössä teemme työtä eri-
tyisesti venäjänkielisistä perheistä tulevien 
nuorten parissa. Monet heistä eivät näe it-
seään osana Suomea. 

Monikieliset 
suomalaisnuoret  
ja media

Venäjänkielisistä puhutaan julkisessa 
keskustelussa joko osana maahanmuut-
tajakeskustelua tai osana Venäjää ja sen 
politiikkaa. Tämä voi lisätä Suomessa syn-
tyneen nuoren ulkopuolisuuden tunnetta. 
Osa nuorista voi jopa kokea, että heidät 

nähdään uhkana. Venäjän media tukee 
tällaisen tuntemuksen muodostumista ja 
hyödyntää sitä sitomalla muualla asuvia 
venäjänkielisiä omaan vaikutuspiiriinsä. 
Tämä näyttääkin osittain onnistuvan, sillä 
osa nuorista seuraa lähinnä venäjänkielis-
tä mediaa ja käyttää venäläisiä sosiaalisen 
median palveluita. 

Monikieliset suomalaisnuoret, eli kaikki 
ne, joiden äidinkieli ei ole ainoastaan suo-
mi, on nopeasti kasvava joukko. Meidän tu-
lisi pitää huolta siitä, että mediaympäristö 
tukee heidän identiteettinsä muodostumis-
ta osana monikielistä Suomea. Tämä vaatii 
kasvattajilta paitsi sensitiivisyyttä huoma-
ta ristiriidat ja mediavaikuttamisen riskit 
myös taitoa käsitellä näitä nuorten kanssa. 
Myös nuorten kriittistä medialukutaitoa 
pitää kehittää. 

Lisäksi tämä vaatii meiltä kaikilta tah-
toa muokata yksipuolista suomalaisuuden 
kuvaa mediassa. Esitetäänkö monikieliset 
nuoret osana suomalaista yhteiskuntaa vai 
ainaisina ”toisina”? Representaatioilla on 
merkitystä.

Eilina Gusatinsky, hankejohtaja   
Laura Koskimies, projektikoordinaattori 
Cultura-säätiö 

Oikeusministeriön selvityksen mukaan vihapuhetta 
ja häirintää kohdataan erityisesti kaduilla, parkkipai-
koilla, puistossa ja muissa julkisissa paikoissa. Toiseksi 
yleisin paikka oli internet, erityisesti yleiset keskuste-
lupalstat ja sosiaalinen media. Hieman yli puolet vas-
taajista oli kokenut vihapuhetta tai häirintää. Vihapuhe 
ja häirintä vaikuttavat yleiseen turvallisuuden tuntee-
seen ja psyykkiseen terveyteen, ja tästä syystä kaikkeen 
vihapuheeseen on suhtauduttava vakavasti. 

Oikeusministeriön koordinoima Against Hate 
-hanke tuottaa materiaalia rangaistavan vihapuheen 
tunnistamiseen. Materiaali auttaa sen arvioimiseen, 
onko kyse rikoslaissa kielletystä vihapuheesta, antaa 
neuvoja rangaistavasta vihapuheesta ilmoittamiseen 
sekä siihen, mistä tukea voi saada. Lisäksi materiaalin 
yhteyteen kerätään tietoa aiheeseen liittyvistä oppima-
teriaaleista. Materiaali julkaistaan yhdenvertaisuus.fi 
-sivustolla helmikuun alussa. 

Against Hate -hanke saa rahoitusta Euroopan 
 Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus  
-ohjelmasta.

Apua vihapuheen tunnistamiseen 
ja yhdenvertaisuuden edistämiseen:
yhdenvertaisuus.fi  
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Voidaanko olla ME?

Apua rangaistavan 
vihapuheen 
tunnistamiseen 

Vaikka kaikki vihapuhe 
on vahingollista, osa 
vihapuheesta on rikoslaissa 
kiellettyä, eli rangaistavaa 
vihapuhetta. 

Tunnistatko kaikki ne tilanteet, joissa teet mediakasva-
tustyötä? Lasten ja nuorten mediakulttuuri kietoutuu 
yhä useampien ilmiöiden ympärille. Samalla myös käy-
tännön mediakasvatustyön on uusiuduttava.

Mediakasvatuskeskus Metka lanseeraa Mediataito-
viikolla 2019 uuden opettajille suunnatun oppimateri-
aalipankin, joka tarjoaa oppimispolkuja kasvatusalan 
ammattilaisten itsenäiseen täydennyskouluttautumi-
seen. Metkan uusi oppimateriaalipankki sisältää ajan-
kohtaisimmat materiaalit ja vinkit käytännön media-
kasvatustyöhön.

Metka julkaisee Mediataitoviikolla myös verkko-
pelin, jonka avulla opettajat voivat leikkimielisesti 
tunnistaa omia vahvuuksiaan ja haasteitaan mediakas-
vattajina. Tule Metkan sivuille tutkimaan omaa me-
diakasvattajuuttasi ja inspiroitumaan toiminnallisen 
mediakasvatuksen menetelmistä 4.2.2019 alkaen. 

Maija Puska, Mediakasvatuskeskus Metka

www.mediametka.fi.

Mediakasvatuskeskus Metka on tehnyt käytännön 
mediakasvatustyötä Suomessa ja kansainvälisesti 
jo 60 vuoden ajan. Mediataitoviikolla 2019 Metka 
järjestää mediakasvatuksellisia työpajoja kaikissa 
maakunnissa.

O
kko Tam

m
inen

Tukea tulevaisuuden
 mediakasvatus-
työhön



26 Mediataito 2018 27Mediataito 2018

Sisältömarkkinointi, kaupallinen yhteistyö 
ja tuotesijoittelu ovat esimerkkejä keinois-
ta, joita yritykset hyödyntävät pyrkiessään 
myymään tuotteita. Mitä meidän pitäisi tie-
tää näistä keinoista? Mistä ne tunnistaa ja 
kenen etuja ne palvelevat? Liittyykö niihin 
jotain salamyhkäistä, jota tulisi vältellä vai 
ovatko kaupalliset sisällöt jo arkipäivää?

Miten kaupallisen ja journalistisen sisäl-
lön erottaa toisistaan? Miksi ne ylipäätänsä 
pitäisi erottaa? Yle Oppiminen tutkii helmi-
kuussa mainonnan ja journalismin rajoja. 

yle.fi/oppiminen

Ostopolku alkaa unelmista. Ennen 
tavaran tai palvelun ostamista ja 
sen käyttämistä kuluttajalla herää 
halu tai tarve tuotteesta. Impulssi 
kuluttamiseen tulee usein medias-
ta. Mainokset, kaupalliset yhteis-
työt ja sosiaalinen media tarjoavat 
meille houkutuksia ja synnyttävät 
tarpeita. Päätös ostamisesta saat-
taa tapahtua hetken mielijohteesta 
tai sen taustalla voi olla pitkäaikai-
nen unelma, tuotteiden vertailua 
mediassa, kavereiden käyttökoke-
musten kuulemista ja kuukausien 
säästämistä.

Ostopolku on kulutustarina, 
jossa on kolme osaamista vaativaa 
vaihetta: ennen ostamista, ostami-
nen ja ostamisen jälkeen. Kilpailu- 

ja kuluttajaviraston tavoitteena on 
lisätä tietoisuutta ostopolun ko-
konaisuudesta. Mediataitoviikon 
materiaalissa tarkastellaan kulut-
tajan toimimista mediassa ennen 
ostamista, ostopolun ensimmäi-
sessä vaiheessa.

Opitaan kuluttajan mediataitoja
Käy kokeilemassa koko kansalle 
suunnattua Haaveilen ja harkit-
sen -testiä ja katso, miten me-
dia vaikuttaa ostopäätöksiisi. 
Leikkimielinen testi sopii hyvin 
myös osaksi oppituntia. Eri-
tyisesti opettajien käyttöön on 
suunniteltu uusi ostopolun en-
simmäistä vaihetta koskeva op-
pimistehtävä. Materiaalit tulevat  

saataville alku vuodesta 2019 osoit-
teeseen kkv.fi/opettajalle.

Mediataitoviikosta lähtien jul-
kaisemme some-kanavissamme 
Nuorten akatemian ja ammatti-
koulujen opiskelijoiden kanssa 
yhteistyössä tuotettuja materiaa-
leja teemalla ’’Osaava nuori osta-
ja’’. Ota kanavamme haltuun, niin 
julkaisut eivät mene sinulta ohi.

instagram @kuluttajaneuvonta
facebook kuluttajaneuvonta.fi 
www KukaKasvattaaKeta.fi

VALPPAANA VERKOSSA 
– vinkkejä turvalliseen netinkäyttöön

#vinkkejäverkkoon  #mediataidot  #mediataitoviikko 
#mobiilivarmenne  #turvallisestiverkossa 

Kun sinun täytyy 
verkossa todistaa, että 

olet juuri sinä, 
Mobiilivarmenne 

puhelimessa on helppo 
ja luotettava sähköinen 

henkkarisi. 

Verkkokaupassa käynti on helppoa ja nopeaa.
Jos et tunne kauppaa entuudestaan, tarkista, että 

sivustolta löytyvät yhteystiedot ja selkeät tilausehdot. 
Etsi vertaisarvioita. 

Tunnista tilausansa. 
Jos jokin asia kuulostaa 
liian hyvältä ollakseen 
totta, se ei ole totta!

Älä koskaan anna pankkitunnuksiasi, tilitietojasi 
tai salasanojasi sähköpostitse tai puhelimella. 

Ole tarkkana, sillä tietoja kalastelevat huijausviestit 
ja -sivustot voivat olla hyvin aidon näköisiä.

Mieti, mitä kaikkea 
kannattaa julkisesti 

kertoa. Ovatko 
syntymäaika, kotiosoite 

ja puhelinnumero 
välttämättömiä juuri 

tälle palvelulle? 

Jätitkö tietokoneesi 
auki, katosiko puhelin, 
missä muistitikut? 
Tietoturvan heikoin 
lenkki on ihminen. 

Digimaailmassa liikkuu 
viruksia ja huijareita! 
Terve epäluulo 
suojelee. Ajattele ensin 
– klikkaa vasta sitten. 
Jos epäilyttää, älä 
klikkaa.

Salasana 1234 ja päivitykset tekemättä? 
Pitkä salasana pitää asiaankuulumattomat loitolla ja 

päivitykset tukkivat tietoturva-aukkoja.

TILAA HETI!!

Sign inCAT Live

Password

FROM: Verottaja

VERONPALAUTUS
Klikkaa tästä

Pankki Bank

Haaveilen ja harkitsen 
ostopolulla

Erotatko sinä mainoksen?

Vaikuttaako
 media ostopäätöksiisi?

Annukka Palm
én-Väisänen
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Mediakasvatuksessa on perinteisesti ollut 
painotuksena lapset ja nuoret. Seniorit kui-
tenkin käyttävät digitaalista mediaa koko 
ajan enemmän. Monelle heistä se on ihan 
uusi maailma. Vaikka elämänkokemus aut-
taakin suhtautumaan kriittisesti luettuun 
ja kuultuun, moni asia digitaalisessa ympä-
ristössä voi askarruttaa ja hankaloittaa osal-
listumista yhteiskuntaan. Senioritkin siis 
tarvitsevat monenlaisia taitoja eri medioissa 
toimimiseen.

Seniorien ääni kuuluviin mediassa
Mediakasvatuksen sijasta voidaan seniorien 
kohdalla puhua mediasivistyksestä. Kriitti-
sen medialukutaidon ja tiedonhakutaitojen 
rinnalla seniorien kohdalla pitää painottaa 
vahvasti myös osallistumista ja sisällöntuo-
tantoa. Monet seniorit nimittäin mielellään 

seuraavat keskusteluita, mutta pysyvät ver-
kossa usein kohteliaasti vaiti. Yhteiskunta 
kuitenkin kaipaa myös iäkkäämpien kansa-
laisten mielipiteitä ja näkökulmia ja siihen 
meidän tulee heitä kannustaa ja innostaa. 

Mediataitoviikolla ENTER ry järjestää 
useammankin kaikille senioreille avoimen 
tietoiskun mediataidoista ja rohkaisee ikäih-
misiä osallistumaan keskusteluihin eri väli-
neissä ja tuottamaan itse sisältöä.

ENTER ry on ikäihmisten tietotekniik-
kayhdistys, joka opastaa senioreita tieto-
tekniikan käytössä Uudellamaalla. Yhdistys 
järjestää säännöllisesti myös tietoiskuja 
ajankohtaisista tietotekniikkaa liippaavista 
aiheista.

Tiina Etelämäki, ENTER ry

Moni seniori on välttynyt tietotekniikalta 
työelämässä. He ovat kuitenkin joutuneet 
huomaamaan, ettei aikaa pääse pakoon. Di-
gitalisaatio on saavuttanut myös seniorit ja se 
tuo heille uusia haasteita, joiden kanssa pär-
jäämiseen monella on heppoiset eväät. Moni 
on oppinut käyttämään tekniikkaa siinä mää-
rin, mitä omassa arjessa tarvitsee. Netin sisäl-
töjen ja oman digitoimijuuden kanssa ollaan 
kuitenkin kuin sähköisen maailman maahan-
muuttajia. Paljon on vierasta ja taidot tulkita 
mediaa vaihtelevat. 

Ei pelkkää sähköistä 
asiointia

Yhteiskuntamme haluaa seniorit nettiin, 
jotta he asioisivat sähköisesti ja kuormittai-
sivat vähemmän fyysisiä asiakaspalvelupis-
teitä. Kansalaisten sähköinen asiointi olisi 
yhteiskunnan kannalta kustannustehokasta, 
etenkin kun nuoremmat sukupolvet ovat siir-
tyneet käyttämään ensisijaisesti sähköisiä 
palveluita. Senioreita onkin opastettu viime 
vuosina erityisesti sähköisen asioinnin tek-
niikkaan. Oppimisen ja erityisesti motivaati-
on kannalta ongelmana on ollut, että sähköi-
nen asiointi ei välttämättä ole digimaailman 
mielenkiintoisinta sisältöä. Samalla on saat-
tanut myös jäädä hoksaamatta se, että säh-
köinen maailma on paljon muutakin kuin 
tekniikkaa tai sähköisiä palveluita. 

Kun lapsille opetetaan digi- ja mediatai-
toja, heille opetetaan kaikkea kivaa. Samaan 
tapaan me Eläkeliiton Netikkäässä opette-
lemme senioreiden kanssa sitä, mikä heitä 

netissä oikeasti kiinnostaa: Missä netissä 
tavataan ja miten pääsen mukaan? Mitä ja 
miten netissä pääsee pelaamaan? Miten voin 
surffata turvallisesti myös niillä epämääräi-
sillä sivuilla? Toteutamme muun muassa 
medialukutaitopiirejä sekä Skypessä että 
yhteistyössä kirjastojen kanssa. Medialuku-
taitopiireissä tarkastelemme mediailmiöitä 
kriittisesti ja pohdimme yhdessä nykymedian  
moninaisuutta. Tavoitteenamme on myös 
saada senioreiden ääni kuulumaan monil-
la media-alustoilla ja tätä kautta vahvistaa  
senioreiden osallisuutta ja toimijuutta.

Myös senioreilla on oikeus täysivaltaiseen 
kansalaisuuteen. Tuetaan siis heitäkin  
mediataitojen opettelussa kokonaisvaltai-
sesti, ei vain teknisiin käyttötaitoihin keskit-
tyen. Me ihmiset motivoidumme luonnos-
taan opettelemaan vaikeitakin asioita, jos 
ne tuntuvat meistä kivoilta. Kun sähköinen 
maailma alkaa tulla tutuksi, myös sähköisten 
palveluiden käyttö on helpompi  oppia.  

Mediat kuuluvat 

myös senioreille

Katri Lassila

Kaipaavatko senioritkin
mediakasvatusta?

Seniorin 
sähköinen maailma 
on iloa ja elämyksiä 

elakeliitto.fi/netikas  
– jaossa iloisia opettavaisia 
sisältöjä kaikkien käyttöön!

Sanna Tuom
inen

Sähköisessä maailmassa jokainen täysivaltainen 
kansalainen tarvitsee mediataitoja: 
• Tervettä kriittisyyttä – jotta ei ota kaikkea annettuna. 
• Vuorovaikutustaitoja – jotta verkossa olisi mukava olla. 
• Turvataitoja – jotta voi surffata missä haluaa. 
• Käyttötaitoja – jotta voi tehdä mitä haluaa. 
• Rohkeaa luovuutta – jotta voi toteuttaa itseään. 
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Lyhyt- ja dokumenttielokuvat sopivat luon-
tevasti kouluun kestonsa ja usein myös aihei-
densa puolesta. Mutta mistä näitä elokuvia 
saa, ja kuinka niitä voidaan käyttää opetuk-
sessa tekijänoikeudet huomioiden? Näihin 
kysymyksiin vastaa Koulukinon suoratoisto-
palvelu. 

Alkuvuodesta 2019 avautuva Koulukino 
Suoratoisto tuo kotimaiset lyhyt- ja doku-
menttielokuvat helposti koulujen saataville. 
Palvelun hinnat sisältävät julkisen esittä-
misen oikeuden, joten koulut voivat esittää 
elokuvia tiloissaan suoraan palvelun kautta. 

Koulukino Suoratoistosta koulu saa eloku-
van ja siihen tehdyn oppimateriaalin käteväs-
ti samasta paikasta. Omaan opetukseen sopi-
via elokuvia voi etsiä palvelusta esimerkiksi 
luokka-asteen, laaja-alaisen osaamisen tai 
vaikkapa oppiaineen mukaan. 

Suoratoistopalvelussa asiakas – tässä ta-
pauksessa koulu – rekisteröityy palvelun 
käyttäjäksi ja ostaa elokuvan katsomiseen oi-
keuttavia krediittejä, joita vastaan saa julkisia 
katseluoikeuksia palvelun elokuviin.  

Rekisteröityneiden koulujen opettajat 
voivat myös esikatsella elokuvat – näin jokai-
nen voi varmistaa elokuvan soveltuvuuden 
omalle opetusryhmälleen ja opetukseensa 
sopivaksi. 

Elokuvakasvatus osana 
kaikkien oppiaineiden 
opetusta

Kotimainen lyhyt- ja dokumenttielokuva 
on laadukasta, ja se on viime vuosina saanut 
kansainvälistäkin näkyvyyttä arvostettujen 
festivaalipalkintojen ja jopa Oscar-ehdok-
kuuden kautta. Näiden elokuvien saaminen 
kouluihin katsottavaksi on myös elokuva-
kulttuurillisesti tärkeää.

Sana media löytyy opetussuunnitelmasta 
yli 200 kertaa lähtien arvopohjasta aina op-
piaineiden sisältötavoitteisiin asti. 

Koulussa elokuvaa voidaan käyttää sekä ope-
tuksen kohteena että opetusvälineenä: ope-
tetaan elokuvasta ja elokuvalla. Elokuvaa 
katsomalla harjaannutetaan monilukutai-
toa ja saadaan välineitä myös tunnetaitojen 
ja empatian opetteluun.
Hanna Laurinsalo 
erityisasiantuntija, Koulukino ry

”Oli paras kokemus ikinä, oli tosi ki-
vaa!”, kommentoi kolmasluokka-
lainen oppilas elokuvatrikkipajan 
jälkeen. Toinen kertoi oppineensa 
kuvaamaan takaperin ja kolmas 
huomautti, että kamera ei saa liik-
kua kuvatessa, jotta trikki onnistuu. 

Elokuvatrikkejä kuvatessa video- 
kamera valjastetaan oman mieli- 
kuvituksen käyttöön ja samalla 
tapahtuu oivalluksia ja oppimista. 
Trikkien juuret ovat syvällä elo-
kuvataiteen historiassa. Yli sadan 
vuoden takaa inspiraatiota am-
mentavat elokuvailluusiot  saavat 
monenikäiset innostumaan. Muun 
muassa kuuluisat Lumièren vel-
jekset ja elokuvan uranuurtaja 
Georges Méliès  kuvasivat lähes 
heti elokuvan keksimisen jälkeen 
illuusioita, jotka näin yli sata vuotta 
myöhemmin saavat edelleen katso-
jien suut loksahtamaan auki.

Vain mielikuvitus on rajana
Valtakunnallinen Koulujen eloku-
vaviikko haastoi syksyllä 2018 kou-
lulaiset kuvaamaan omia elokuva-
trikkejä. Haasteen suuren suosion 
johdosta elokuvaviikko päätti jat-
kaa toimintaa ja valmistaa menetel-
mäoppaan, joka tarjoaa selkeät oh-
jeet elokuvatrikkien kuvaamiseen. 
Menetelmäoppaan tehtävänanto 
on yksinkertainen: Kuvaa eloku-
vatrikki, jota muut katsovat suu au-
ki ihmetellen! Oppaassa esitellään 
neljä erilaista trikkien päätyyppiä, 
jotka soveltuvat eri ikäisten video-
taikureiden käyttöön. Trikit ovat 
yksinkertaisia, niiden toteutuk-
sessa mielikuvitus ja luovuus ovat 
pääosassa. Illuusio syntyy usein jo 
kuvatessa, joten välttämättä erillis-
tä editointiohjelmistoa ei tarvita.

 
 
 
Elokuvatrikkejä ovat 
kuvanneet jo sadat koululaiset 
ympäri Suomen ja tehtävät 
ovat testattuja ja hyväksi 
havaittuja! Elokuvatrikkiopas 
videotaikureille julkaistaan 
Mediataitoviikolla osoitteessa 
www.elokuvaviikko.fi.  
Samasta osoitteesta löytyy 
myös perusasteen kouluille 
suunnattuja eri oppiaineiden 
opetukseen soveltuvia 
tehtäviä, joissa hyödynnetään 
elokuvakasvatuksen 
menetelmiä, sekä esimerkiksi 
ohjeet oman elokuvan 
tekemiseen. Koulujen 
elokuvaviikkoa vietetään 
vuosittain lokakuun 
alussa, mutta sivusto on 
käytettävissä ympäri vuoden.

Elokuvatrikkiopas
videotaikureille

Lyhyt- ja
dokumenttielokuvat
helposti suoraan
luokkahuoneeseen

Elokuva yhtenä 
mediatekstinä 
auttaa toteuttamaan 
opetussuunnitelmaa. 

Tutustu, innosta, hyödynnä!

M
yllytullin koulu 8 lk

Vanhankylän koulu 4 lk

koulukino.fi/suoratoisto
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Aamulehden ja Satakunnan Kansan  
koulumaailma
Koulumaailma tuo yhteen opettajille, 
kasvattajille, koululaisille ja opiskelijoille 
suunnattuja, uutismediaan ja journalismin 
tekoon liittyviä sisältöjä. Löydät sivuil-
tamme tietoa sanomalehden historiasta 
ja modernin mediatalon toiminnasta sekä 
vinkkejä mediakasvatukseen ja vastuulli-
sen tiedonvälityksen tutkimiseen.  
aamulehti.fi/koulumaailma
satakunnankansa.fi/koulumaailma

A-Lehdet Oy  
A-lehdillä on Demi-brändin kautta ainut-
laatuinen yhteys nuorisokohderyhmään. 
Autamme asiakkaitamme ymmärtämään 
nuorten arvoja, asenteita, kulutustottu-
muksia ja mediankäyttöä sekä puhuttele-
maan nuoria oikeissa kanavissa, kiinnosta-
villa sisällöillä.

Apu Juniori 
Apu Juniori on alakouluikäisille lapsille 
suunnattu ajankohtaislehti, joka kertoo 
uutisista ja ilmiöistä selkeällä, totuuden-
mukaisella ja viihdyttävällä tavalla. Apu 
Juniori vaalii suomalaisten lasten luku-
taitoa ja houkuttelee lapset vastuullisen ja 
laadukkaan journalismin pariin. 
www.apujuniori.fi

Aikakauslehtien liitto ry / Aikakausmedia
Aikakausmedian Aikakauslehdet me-
diakasvattajina -toiminta tukee lasten ja 
nuorten monilukutaidon kehittymistä.
aikakauslehdet.fi

AV-arkki ry 
Suomalaisen media-
taiteen levityskeskus AV-arkki levittää 
ja promotoi suomalaista mediataidetta. 
Mediataide kasvattaa! on AV-arkin media- 
ja taidekasvatuksen verkkopalvelu.
mediataidekasvattaa.fi
av-arkki.fi

Cultura-säätiö 
Cultura-säätiö työskentelee sen eteen, että 
Suomen venäjänkieliset voisivat tulla ak-
tiiviseksi osaksi suomalaista yhteiskuntaa 
säilyttäen samalla oman identiteettinsä.
culturas.fi  
 

Eläkeliitto / Netikäs 
Sähköinen maailma on muutakin kuin 
tekniikkaa tai sähköisiä palveluita! Me 
haluamme opetella senioreiden kanssa sitä, 
mikä heitä oikeasti kiinnostaa. 
elakeliitto.fi/netikas

ENTER ry  
ENTER ry on ikäihmisten tietotekniikka-
yhdistys, jossa vapaaehtoiset seniorit 
opastavat muita senioreita tietotekniikan 
käytössä kirjastoissa ja palvelukeskuksissa. 
Toiminta-alue on Uusimaa.  
entersenior.fi

Facebook 
Facebook on maailman suurin sosiaalisen 
verkostoitumisen sivusto, jonka kautta 
käyttäjät voivat jakaa sisältöä ja olla yhtey-
dessä perheensä ja ystäviensä kanssa.
facebook.com

FiCom ry 
FiCom on suomalainen ICT-
alan edun valvoja. FiComin jäsenet ovat 
yhteiskunnan digitaalisen ja teknologisen 
kehityksen mahdollistajia.
ficom.fi

Helsingin kaupunginkirjasto
Helsingin kaupunginkirjasto on Helsin-
gin kaupungin omistama Suomen suurin 
yleinen kirjasto. 
helmet.fi

HS Lasten uutiset 
Lasten uutiset on Helsingin Sanomien 
6–12-vuotiaille suunnattu, lasten kanssa 
yhdessä tehtävä uutispalvelu, jossa maail-
man tapahtumista kerrotaan innostavasti 
ja havainnollisesti.
hs.fi/lastenuutiset

Kansalaisopistojen liitto 
Kansalaisopistojen liitto 
kehittää ja vahvistaa kansalais-
opistojen asemaa suomalai-
sessa aikuiskoulutusjärjestelmässä. KoL 
auttaa kansalaisopistoja turvaamaan 
elämänlaajuista oppimista lähipalveluna.
kansalaisopistot.fi
kansalaisopistojenliitto.fi

Kansanvalistusseura 
Kansanvalistusseura (KVS) on sitoutuma-
ton sivistysjärjestö, oppimisen asiantuntija
ja palvelujen tuottaja.
Kansanvalistusseura.fi

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI
KAVIn tehtäviin kuuluu mm. mediakasva-
tuksen edistäminen, elokuvien, televisio- ja
radio-ohjelmien säilyttäminen ja kuva- 
ohjelmien tarjoamisen valvonta.
kavi.fi
mediataitokoulu.fi
elokuvapolku.kavi.fi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
KKV:n tehtävät liittyvät mm. kilpailu- ja 
kuluttajapolitiikan toteuttamiseen sekä 
kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen 
aseman turvaamiseen. Virastossa ediste-
tään kuluttajakasvatusta.
kkv.fi

Kirjastot.fi 
Kirjastot.fi on kirjastojen valtakunnallinen 
verkkopalvelutoimitus, jonka kautta saa 
yhteyden myös eri kirjastoihin ja kirjasto-
alan ryhmiin.
kirjastot.fi

Koordinaatti 
Koordinaatti on nuorisoalan valtakunnal-
linen osaamiskeskus, joka tuottaa asian-
tuntija- ja tukipalveluita nuorten tieto- ja 
neuvontatyön valtakunnalliselle palvelu-
verkostolle. Verkosto muodostuu nuoriso-
työn organisaatioista ja ammattilaisista 
kunnissa, järjestöissä ja oppilaitoksissa. 
nuortenelämä.fi
nuortenideat.fi

Mannerheimin Lastensuojeluliitto julkaisee 
uuden oppaan mediakasvatukseen tukioppilas-
toiminnassa. Opas on suunnattu yläkouluihin ja 
tukioppilastoiminnan ohjaajille. Sen sisällöt ja 
mediakasvatusharjoitukset antavat ideoita myös 
muiden kouluasteiden opettajille ja nuorisotyön 
ammattilaisille. Tammikuussa MLL:n nettisivuilla 
julkaistavan ja painettuna MLL:n verkkokaupasta 
tilattavan oppaan teemoja ovat media-arki, koh-
taaminen, leikki ja peli sekä julkaiseminen. 

Mediataitoviikolla voi hyödyntää myös vide-
oita, jotka käsittelevät muun muassa reilua peli-
kulttuuria ja hyvinvointia digiajassa. MLL:n me-
diakasvatusoppaat varhaiskasvattajille tarjoavat 
ideoita pienten lasten mediataitojen tukemiseen. 
Eri-ikäisten lasten vanhemmille MLL julkaisee 
tammikuussa 2019 verkossa uusia mediakasva-
tusesitteitä, joita voi tilata myös painettuina.

www.mll.fi/mediakasvatus
kauppa.mll.fi

Mediataitoviikolle 2019 valmistuvat myös uudet 
tehtäväkortit empatiataitojen ja myönteisen 
nettikulttuurin tukemisesta. Ne julkaistaan 
kouluille ja muille ammattilaisille suunnatussa 
tehtäväkorttihaussa.
www.mll.fi/tehtavakortit

MLL:n nuorisotyön kouluttajan voi tilata 
koululle pitämään mediakasvatusaiheista 
oppituntia ja vanhempainiltaa.  
www.mll.fi/tilaakouluttaja

Tutustu, innosta, hyödynnä!

Mediakasvatusta 
kouluissa, 
tukea netti- ja 
empatiataidoille

Mediataidot testiin ja 
mediasuosikit esiin 
Nuortennetissä

Nuortennetti on MLL:n nuorille suunnattu sivus-
to, jonka sisältöä tekevät nuoret. Sivustolta löytyy 
nuorten blogeja, videoita, valokuvia ja tarinoita, 
vertaistukeen perustuva keskustelupalsta sekä 
tietoa nuoruuteen liittyvistä teemoista.

Nuortennetissä julkaistaan Mediataitoviikolle 
media- ja netikettitaitojen testi, jota voi hyödyn-
tää nuorten parissa kouluissa ja nuorisotyössä.

Kuka tahansa nuori voi tarjota omaa teostaan 
julkaistavaksi Nuortennetissä. Nuortennettiä 
tekevät myös Nuortennetin verkossa toimivat 
toimittajat, jotka tuottavat esimerkiksi sisältöä 
some-kanaviin. Toimittajaksi voi ryhtyä kuka ta-
hansa 13–25-vuotias.

Nuortennettiin kerätään myös nuorten omia 
mediasuosikkeja. Julkaisemme Mediataitovii-
kolla vinkkilistoja suosikkipeleistä, kirjoista, lef-
foista ja sarjoista. Kannusta nuoria kertomaan 
suosikeistaan muiden nuorten iloksi!

www.nuortennetti.fi

Mannerheimin Lastensuojeluliitto julkaisee 
uuden oppaan mediakasvatukseen tukioppilas-
toiminnassa. Opas on suunnattu yläkouluihin ja 
tukioppilastoiminnan ohjaajille. Sen sisällöt ja 
mediakasvatusharjoitukset antavat ideoita myös 
muiden kouluasteiden opettajille ja nuorisotyön 
ammattilaisille. Tammikuussa MLL:n nettisivuilla 
julkaistavan ja painettuna MLL:n verkkokaupasta 
tilattavan oppaan teemoja ovat media-arki, koh-
taaminen, leikki ja peli sekä julkaiseminen. 

Mediataitoviikolla voi hyödyntää myös videoi-
ta, jotka käsittelevät muun muassa reilua pelikult-
tuuria ja hyvinvointia digiajassa. MLL:n media- 
kasvatusoppaat varhaiskasvattajille tarjoavat 
ideoita pienten lasten mediataitojen tukemiseen. 
Eri-ikäisten lasten vanhemmille MLL julkaisee 
tammikuussa 2019 verkossa uusia mediakasva-
tusesitteitä, joita voi tilata myös painettuina.

www.mll.fi/mediakasvatus
kauppa.mll.fi

Mediataitoviikolle 2019 valmistuvat myös uudet 
tehtäväkortit empatiataitojen ja myönteisen 
nettikulttuurin tukemisesta. Ne julkaistaan 
kouluille ja muille ammattilaisille suunnatussa 
tehtäväkorttihaussa.
www.mll.fi/tehtavakortit

MLL:n nuorisotyön kouluttajan voi tilata 
koululle pitämään mediakasvatusaiheista 
oppituntia ja vanhempainiltaa.  
www.mll.fi/tilaakouluttaja

Tutustu, innosta, hyödynnä! Anni Lepola

Mediakasvatusta 
kouluissa, 
tukea netti- ja 
empatiataidoille

Yhteistyökumppanit
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Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on 
avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. 
MLL tarjoaa runsaasti tukea ja maksutonta 
materiaalia mediakasvatukseen.
nuortennetti.fi
mll.fi/mediakasvatus
mll.fi/lapsetjamedia

Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry 
Mevi ry:n tehtävänä on edistää joukkovies-
tinnän ja median tutkimusta sekä tehdä 
sitä tunnetuksi tiedeyhteisössä ja sen 
ulkopuolella. Yhdistys julkaisee Media & 
viestintä -lehteä.
mediaviestinta.fi

Metka 
Metka on pedagogisesti suuntautunut 
valtakunnallinen mediakasvatusjärjestö. 
Tuemme lasten ja nuorten omaa audiovisu-
aalista kulttuuria ja mediatuottamista.
mediametka.fi

Mediakasvatusseura 
Mediakasvatusseura on val-
takunnallinen, kaksikielinen 
kansalaisjärjestö, joka edistää mediakasva-
tuksen monitieteistä tutkimusta ja käytän-
töjä Suomessa. 
mediakasvatus.fi

Momio 
Momio on lasten sosiaalinen media ja mo-
nen lapsen ensimmäinen somekokemus, ja 
siksi turvallisuuteen ja lasten ohjaamiseen 
on kiinnitetty erityistä huomiota. 
momio.me, company.momio.me

Oikeusministeriö / Against Hate -hanke
Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oike-
usjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii 
demokratian rakenteista ja kansalaisten 
perusoikeuksista. Oikeusministeriön 
koordinoiman Against hate -hankkeen 
tavoitteena on viharikosten ja vihapuheen 
vastaisen työn kehittäminen. Hanketta 
rahoittaa Euroopan komissio.
yhdenvertaisuus.fi/against-hate

Opetushallitus 
Opetushallitus kehittää koulutusta, var-
haiskasvatusta ja elinikäistä oppimista sekä 
päättää eri opetussuunnitelmien, ammatil-
lisen koulutuksen tutkinnon sekä varhais-
kasvatussuunnitelman perusteista. 
oph.fi

Oulun yliopisto, 
kasvatustieteiden tiedekunta 
Oulun yliopiston kasva-
tustieteiden tiedekunta on 
kasvatus- ja opetusalan koulutuksen, tut-
kimuksen ja kehittämisen monitieteinen 
asiantuntijaorganisaatio. 
oulu.fi/ktk

Pelastakaa Lapset ry 
Pelastakaa Lapset ry pyrkii turvaamaan 
ja edistämään lasten asemaa ja oikeuksia 
internetin ja muun digitaalisen median 
luomien erityisten haasteiden suhteen. 
pelastakaalapset.fi/lapset-digitaalinen-media 
netari.fi

Pikku Kakkonen 
Pikku Kakkonen tarjoaa tur-
vallisia sisältöjä 3–6-vuoti-
aille tv:ssä, verkossa ja mobiilissa. Tuttujen 
juontajien johdattamana Pikku Kakkonen 
kertoo tarinoita sekä tarjoaa elämyksiä ja 
eväitä elämään.
yle.fi/pikkukakkonen

Rauhankasvatusinstituutti RKI 
Rauhankasvatusinstituutti 
RKI vahvistaa ammattikas-
vattajien kapasiteettia rauhankasvattaji-
na. RKI järjestää täydennyskoulutuksia 
ympäri Suomen, ja Maailmankoulu-hanke 
tarjoaa laajan materiaalipankin.
rauhankasvatus.fi, maailmankoulu.fi

Sanomalehtien Liitto
Sanomalehtien Liiton ja sen jäsenlehtien 
Sanomalehti opetuksessa -toiminta kehit-
tää koulujen mediakasvatusta ja kannustaa 
opettajia hyödyntämään sanomalehteä 
opetuksessa.
sanomalehtiopetuksessa.fi

Seta ry 
Seta on ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoit-
teena on, että kaikki voisivat elää yhden-
vertaisina riippumatta seksuaalisesta 
suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetis-
tä tai sukupuolen ilmaisusta.
seta.fi

Suomen Kulttuuriperintö -
kasvatuksen seura  
Suomen Kulttuuriperintö-
kasvatuksen seura on avoin 
ja valtakunnallinen asian-
tuntijaorganisaatio ja kansalaisjärjestö, 
joka edistää kulttuuriperintö- ja kulttuu-
riympäristökasvatusta.
kulttuuriperintokasvatus.fi

Suomen Lions-liitto ry 
Suomen Lions-liitto ry:n jäse-
net tekevät vapaaehtoistyötä 
lasten ja nuorten kehityksen 
turvaamiseksi sekä ikääntyneiden, perhei-
den, vammaisten ja muiden apua tarvitse-
vien tukemiseksi.
lions.fi

Suomen Mielenterveys-
 seura & Kehitysvammaliitto / 
Kohdataan-hanke 
Kehitysvammaliiton ja Suomen Mielen-
terveysseuran yhteistyönä toteutettavassa 
Kohdataan-hankkeessa kehitetään yhdessä 
käyttäjien kanssa uudenlainen, saavutetta-
va ja helppokäyttöinen somepalvelu, jossa 
voi tutustua uusiin ihmisiin ja löytää uusia 
ystäviä. 
kohdataan.fi

Suomen PEN 
Suomen PEN – Finlands PEN 
ry on vuonna 1928 perustettu 
kirjailijoiden kansainväli-
nen sananvapausjärjestö. Se on osa yli 100 
maassa toimivaa PEN Internationalia. 
Suomen PEN puolustaa taiteenvapautta ja 
sanan vapautta sekä edistää kirjallisuutta 
kaikkialla maailmassa.
suomenpen.fi

Suomen valokuvataiteen museo 
Suomen valokuvataiteen museo 
on valtakunnallinen valokuvan  
erikoismuseo. Museon yleisötyö ja  
museopedagogiikka edistävät valokuvan ja 
kuvakulttuurien ymmärrystä.
valokuvataiteenmuseo.fi

Suomen Vanhempainliitto 
Suomen Vanhempainliitto on varhaiskas-
vatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen 
oppilaitosten yhteydessä toimivien van-
hempainyhdistysten yhteistyöjärjestö.
vanhempainliitto.fi

Suomen YK-liitto 
Suomen YK-liitto kes-
kittyy kasvatustoiminnassaan erityisesti 
globaalikasvatukseen, jonka tavoitteena on 
mm. tukea vastuullista ja aktiivista kansa-
laisuutta globalisoituneessa maailmassa.
maailmanparhaatuutiset.fi
ykliitto.fi

Tekijanoikeus.fi 
Tekijanoikeus.fi on verkko-
palvelukokonaisuus, josta löytyy 
tietoa tekijänoikeudesta sekä tekijänoike-
udellisista oppimateriaaleista ja kouluvie-
railuista. 
tekijanoikeus.fi

Telia 
Telia on uuden sukupolven kansainvälinen 
ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme 
luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluam-
me helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi 
arkea. 
telia.fi

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Tietosuojavaltuutetun toimisto valvoo 
henkilötietojen ja luottotietojen käsittelyä, 
edistää yksityisyydensuojaa ja ehkäisee 
tietosuojaloukkauksia.
tietosuoja.fi   

Verke 
Verke on digitaalisen nuorisotyön osaa-
miskeskus. Verken visiona on, että kaikilla 
nuorten parissa työskentelevillä on 
valmiudet hyödyntää digitaalista mediaa ja 
teknologiaa osana työtään. Verke haluaa, 
että nuorten hyvinvointi, osallisuus ja 
yhdenvertaisuus edistyvät digitaalisen 
nuorisotyön keinoin. 
verke.fi

Viestintävirasto 
Viestintävirasto on viestintämarkkinoiden 
ja -palvelujen valvoja ja edistäjä kansalais-
ten ja elinkeinoelämän hyväksi. Viestintä-

virasto huolehtii siitä, että Suomessa 
on monipuoliset, toimivat ja turvalliset 
viestintäyhteydet.

Voima-lehti 
Voima on valtakunnallinen lehti, jonka 
jutut käsittelevät mm. taloutta, politiikkaa, 
kaupallisuutta, kulttuurihäirintää sekä 
muita kulttuurin erilaisia ilmiöitä.
voima.fi

Väestöliitto 
Väestöliitto turvaa lasten ja nuorten tasa-
painoista kasvua, edistää nuorten elämän-
hallintaa, seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia 
sekä vahvistaa vanhemmuutta eri ikävai-
heissa.
vaestoliitto.fi/nuoret
poikienpuhelin.fi
perheaikaa.fi

Yhdenvertaisuusvaltuutettu 
Yhdenvertaisuus-
valtuutettu on itsenäinen 
viranomainen, joka edistää yhdenvertai-
suutta ja puuttuu syrjintään. Yhdenvertai-
suusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos 
on kokenut tai havainnut syrjintää. Tämän 
lisäksi valtuutettu valvoo ulkomaalaisten 
maasta poistamista ja toimii kansallisena 
ihmiskaupparaportoijana. 
syrjinta.fi

Yle Oppiminen 
Yle Oppiminen tarjoaa 
verkossa kansalaistaito-
ja 2000-luvulle: digi- ja mediataitoja, sekä 
ymmärrystä algoritmeista ja nyky-yhteis-
kunnasta. Löydä taitoja uteliaille.
yle.fi/oppiminen

Yle Uutisluokka 
Yle Uutisluokka on 
mediakasvatushanke, 
jossa nuoret ryhtyvät toimittajiksi Ylen 
journalistien auttaessa uutiskummeina. 
Uutisluokka tekee myös kouluvierailuja ja 
opetusmateriaalia.
yle.fi/uutisluokka

Kopiosto 
Kopiosto edustaa laajasti luovaa alaa, 
myöntää käyttölupia oppilaitoksille teos-
ten kopiointiin ja käyttöön opetuksessa ja 
tarjoaa oppilaitoksille tekijänoikeustietoa 
ja maksuttomia tekijänoikeuskoulutuksia. 
Kopioston julkaisemasta Kopiraittilan kou-
lusta löydät pelillistä materiaalia tekijänoi-
keuksien oppimiseen ja opettamiseen.
kopiosto.fi
kopiraittila.fi

Koulukino – Skolbio ry
Koulukino on elokuvakasvatuksen valta-
kunnallinen asiantuntijajärjestö.
koulukino.fi
media-avain.fi
kelaamo.fi

Koulujen elokuvaviikko 
Koulujen elokuvaviikko on 
erityisesti perusasteen 3.-9. luokille suun-
nattu teemaviikko, jonka aikana eloku-
vaan tutututaan monipuolisesti taiteena, 
kulttuurina ja kielenä. Elokuvaviikko.fi on 
käytettävissä ympäri vuoden.
elokuvaviikko.fi 

Koululainen 
Koululaisen lukija on reipas ja iloinen 
7–13-vuotias. Koululainen-lehti elää luki-
jansa arkea ja jakaa samat kiinnostuksen 
kohteet, viihdyttää ja kasvattaa.
koululainen.fi

Lapin yliopiston taiteiden 
tiedekunta
Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen 
laitoksen toiminnassa yhdistyvät pedago-
gia, taide ja tiede.
ulapland.fi/ttk

Lähiradio / Kansan radioliitto ry 
Kansan Radioliitto toimii käytän-
nön sananvapauden ja viestintädemokra-
tian laajentamiseksi sähköisessä joukko-
viestinnässä. Tuemme kansan ja erityisesti 
myös vähäosaisten ja syrjintäuhan alaisten 
väestöryhmien äänen kuulumista mediassa 
ja koko yhteiskunnassa.



Vuosittain marraskuussa vietettävä 
Peliviikko tarjoaa tilaisuuden 
keskustella pelien merkityksestä ja 
tutustua monipuolisesti pelikulttuuriin 
avoimissa pelitapahtumissa. 
Teemaviikon järjestää kaikille avoin 
Pelikasvattajien verkosto sekä 
paikalliset toimijat.
peliviikko.fi

Mediataitokoulu tarjoaa tietoa, tutkimusta 
ja tehtäviä mediakasvatuksesta ja median 
ilmiöistä. Ilmaisen palvelun tavoitteena on 
kehittää mediataitoja sekä vahvistaa valmiuksia 
mediakasvatukseen.

mediataitokoulu.fi

Seuraa somessa:  

fb.com/mediataitokoulu 
twitter.com/mediataitokoulu

koulu

Vuosittain marraskuussa 
vietettävä Peliviikko tarjoaa 
tilaisuuden keskustella 
pelien merkityksestä ja 
tutustua monipuolisesti 
pelikulttuuriin avoimissa 
pelitapahtumissa. 

Teemaviikon järjestää 
kaikille avoin 
Pelikasvattajien verkosto 
sekä paikalliset toimijat.

koulu

peliviikko.fi

Mediakasvatus-

materiaaleja ympäri 

vuoden! 


