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Hyvä kirjastoalan ammattilainen
Kirjastojen rooli suomalaisessa mediakasvatuksessa on
ollut merkittävää jo vuosikymmenien ajan. Kirjaston
ammattilaisilla on paljon laaja-alaista erityisosaamista
medialukutaitojen edistämisessä. Lisäksi kirjastot ovat
kattavuudeltaan ainutlaatuinen palvelu kaikenikäisten
tavoittamisessa.
Olemme Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa
(KAVI) tuottaneet tämän kirjasen sekä sen sisältämät
jutut nostaaksemme esille toisaalta sitä valtavaa potentiaalia mitä kirjastoissa mediakasvattajina on, sekä
toisaalta kannustaaksemme kirjastoja tarkastelemaan,
miten mediakasvatusta voisi vielä paremmin valjastaa
osaksi kirjastotyön arkea. Julkaisusta löytyvät artikkelit ovat syksyllä 2020 julkaistuja kirjastoalan ammattilaisten näkökulmia mediakasvatuksesta kirjastoissa.
Ajatuksiaan jakavat niin ministeriön virkahenkilöt
kuin kirjastoissa asiakastyötä tekevät.
Nopeasti kehittyvä teknologia tuo sekä haasteita että
mahdollisuuksia kirjastotyön arkeen. Asiakkaiden tarpeet kirjastojen palveluille ovat nyt osittain erilaisia
kuin ennen internetin ja digitaalinen asioimisen yleistymistä. Medialukutaito sisältää sekä teknisten taitojen
hallintaa että sisältöjen sujuvaa hyödyntämistä ja sitä
kautta oman osallisuuden vahvistamista. Mediakasvatuksen avulla näitä taitoja on mahdollista kehittää.
Kirjastolaki ja uudistuneet mediakasvatuslinjaukset
luovatkin hyvän pohjan mediakasvatuksen kehittämiselle kirjastoissa.

Omien mediakasvatusvalmiuksien parantamisessa
kannattaa hyödyntää paikallisia ja alueellisia verkostoja, eikä kaikkea kannata tehdä alusta saakka itse. Alueellisesta kehittämistehtävästä vastaavat kirjastot tuottavat henkilöstölle sekä koulutusta että valmiita ideoita
ja resursseja mediakasvatukseen. Paikalliset oppilaitokset, yhdistykset ja yritykset voivat olla myös tärkeitä yhteistyökumppaneita. Lisäksi mediakasvatuksesta
vastaavana viranomaisena KAVI auttaa mielellään
esimerkiksi paikallisten mediakasvatussuunnitelmien
kommentoinnissa.
Lue lisää KAVIn tarjoamista palveluista mukana tulleesta Medialukutaito Suomessa -esitteestä.
Kaikki kirjasen jutut löytyvät myös osoitteesta
medialukutaitosuomessa.fi ja niitä voi sieltä jakaa
kollegoille ja muille kirjastoalan ammattilaisille.
Mediakasvatusterveisin,
Erityisasiantuntija
Julia Alajärvi
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

3

Kirjastot avainasemassa tulevaisuuden mediakasvatuksessa
Yleisten kirjastojen yksi tehtävä on edistää kansalaisten
monipuolista lukutaitoa. Näitä taitoja voidaan kehittää
mediakasvatuksen avulla, ja mediakasvatus onkin oleellinen osa kirjastojen työssä aktiivisen kansalaisuuden,
tasavertaisuuden ja sivistyksellisten perusoikeuksien
edistämisessä.
Suomalaiset rakastavat kirjastoja: Lähes kaksi miljoonaa suomalaista lainasi jotain kirjastosta vuonna 2019.
Kirjastoihin tehtiin tuolloin liki 54 miljoonaa fyysistä
vierailua ja verkkokäyntejä oli yli 47 miljoonaa. Muutaman vuoden voimassa ollut tuorein kirjastolaki on
kirkastanut yleisten kirjastojen tehtävänkuvia ja ottanut paremmin huomioon muun muassa yhteiskunnan
nopean digitaalisen kehittymisen.
Kansalaisten medialukutaidon kehittämisessä kirjastoilla on ollut merkittävä rooli jo pitkään. Uuden lain
myötä merkitys tunnustetaan entistä paremmin. Yhtenä yleisten kirjastojen perustehtävistä on tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon.
4

”Pykälän perusteluissa todetaan, että kirjasto tukee
monipuolista lukutaitoa ohjaamalla käyttäjiä erilaisten
mediasisältöjen vastaanottamisessa ja tuottamisessa
sekä tieto- ja viestintäteknologian käytössä. Mediakasvatus asettuu tehtäväkuvauksen sisälle”, kertoo kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Aaltosen mukaan uudessa laissa on
kirjattu vahvasti myös kirjastojen yhteistyö muiden
toimijoiden kanssa.

”Hiljattain julkaistut
Medialukutaidon kansalliset
linjaukset pyrkivät tukemaan
kirjastoja mediakasvatustyössä
ja sen kehittämisessä.”

”Mediakasvatuksen osalta kirjastolla on jo vakiintuneita, tuttuja yhteistyökumppaneita, mutta lain toivoisi edistävän aktiivista uusienkin kumppanuuksien
rakentumista. Yhteistyö sisältää myös ajatuksen yhteisestä tavoitteesta ja toimijoiden erilaisista rooleista
kunkin vahvuuksia hyödyntämällä.”
Kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio puolestaan toivoo, että kirjastot rohkaisevat eri-ikäisiä ihmisiä uudenlaisien sisältöjen pariin, huomioiden julkaisuun
liittyvät vastuut ja mahdolliset tekijänoikeudet.
”Internetistä saatavilla olevat sisällöt ja erilaiset sosiaalisen median kanavat ja muut ohjelmistot ovat lisänneet hurjasti mahdollisuuksia sisältöjen luovaan
käyttöön ja julkaisemiseen. Yksi palvelu, mitä kirjastoissa voitaisiin hyödyntää, on Finna.fi –palvelu, jossa
on paljon paikallisestikin kiinnostava sisältöä”, Sainio
kertoo.

Linjaukset tukevat kirjastojen
kehittämistyötä
Medialukutaidon kehittyminen syntyy kirjaston henkilökunnan ja sen asiakkaiden vuorovaikutuksessa.

Aaltosen ja Sainion mukaan kirjastojen henkilöstön
mediakasvatusosaamisen kehittäminen on yksi keskeinen jatkuvan oppimisen osa-alue. Kirjastolain uudistuksen yhteydessä muodostettiin yhdeksän alueellista
kehittämistehtävää hoitavaa kirjastoa, joiden yksi tärkeä tehtävä on kirjastohenkilöstön osaamisen kehittäminen. Lisäksi käynnissä oleva yleisten kirjastojen
Digituki –hanke sisältää kirjastohenkilöstön osaamisen kehittämisen painotuksen.
Myös hiljattain julkaistut Medialukutaidon kansalliset
linjaukset pyrkivät tukemaan kirjastoja mediakasvatustyössä ja sen kehittämisessä. Kirjastojen merkitys
on tuotu linjauksissa esiin useaan otteeseen ja monet
alan asiantuntijat ovat olleet työstämässä linjausten
tekstejä.
Tapani Sainion mukaan medialukutaitolinjaukset ovat
kunnianhimoiset ja laajat, sillä nyt medialukutaidot
nähdään selkeästi kaikille kuuluvina kansalaistaitoina.
”Linjaukset antavat kirjastoille paljon mahdollisuuksia
ja tietysti kirjasto on yksi paikka missä linjaus muuttuu
toiminnaksi. Se minkälaiseksi toiminnaksi, siitä pitää
varmasti keskustella yhdessä.”
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Lukutaidot muuttuvat,
kirjastojen rooli säilyy
Palataan vielä käsitteeseen monipuoliset lukutaidot,
mitä ne pitävät sisällään? Leena Aaltonen rinnastaa
termin monilukutaitoihin ja siteeraa Monilukutaitoa
opitaan ilolla –hanketta: ”Monilukutaito on taitoa ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Se on taitoa suhtautua
maailmaan samaan aikaan avoimesti ja terveen kriittisesti.”
Yksi esimerkki monipuolisista lukutaidoista on kriittinen medialukutaito. Aaltosen mukaan lähteiden kirjon
ja informaation määrän lisääntyminen edellyttää entistä kriittisempää otetta meiltä jokaiselta.
”Kriittinen suhde lähteisiin ja niiden sisältöihin on kirjasto-instituution ytimessä. Nyt myös jokainen yksilö
tarvitsee yhä enemmän mediataitoja ja mediakriittisyyttä, koska erilaisia lähteitä ja tietoa on vapaasti kaikkien saatavilla kaikkialla ja kaiken aikaa.”
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Tapani Sainio muistuttaa, että lukutaidon käsite on
jatkuvassa muutoksessa. Uudet teknologiset innovaatiot ja muutokset kulttuurissa luovat uudenlaista tarvetta ymmärtää ja analysoida maailmaa. Tällä hetkellä
esimerkiksi puhutaan tekoälyn lukutaidosta.

”Kriittinen suhde lähteisiin
ja niiden sisältöihin on
kirjasto-instituution ytimessä.”
”Ehkä erilaisten lukutaitojen määrittely ei ole niin tärkeää kuin se, että nähdään mikä rooli kirjastolla kulloinkin voi olla. Onhan kirjastolainkin mukaan kirjaston tehtävänä tukea monipuolista lukutaitoa”, Sainio
lisää.
Lähteet: Tilastokeskus 2019, Suomen yleisten kirjastojen tilastot 2020

Mediakasvatus on yksi kirjastojen perustehtävistä –
tukea toteutukseen on runsaasti tarjolla
Mediakasvatuksella on tärkeä rooli kirjastojen työssä,
mutta toiminnan kehittämiseen liittyy myös haasteita.
Tavoitteellisten suunnitelmien sekä alueellisten kirjastojen ja yhteistyöverkostojen kautta mediakasvatus onnistuu pienemmilläkin resursseilla. Mediakasvatuksen
toteutuminen on kiinni myös onnistuneesta johtamisesta
ja medialukutaitojen tärkeyden ymmärtämisestä.
Yleisten kirjastojen tehtäviin kuuluu tukea monipuolisia lukutaitoja, varmistaa kansalaisten pääsy tietoon ja
kulttuurisisältöihin sekä edesauttaa yhteiskunnallista
ja kulttuurista vuoropuhelua. Näitä laajoja aihealueita
voidaan edistää juuri mediakasvatuksen avulla. Yksi
tapa varmistaa monipuolisen mediakasvatuksen toteutuminen kirjastoissa on nimetä selkeästi siitä vastaavat
henkilöt.
Lahden kaupunginkirjastossa medialukutaidon kehittämisestä vastaa mediakasvatus- ja musiikkipalveluiden palvelupäällikkö Inka Jousea. Sillä, että mediakasvatuksella on oma päällikkönsä, tuodaan esille
medialukutaidon kehittämistä yhtenä kirjaston perustehtävistä.

”Kaikki lähtee mielestäni siitä, että mediakasvatus nähdään yhdeksi kirjaston tärkeimmistä tehtävistä,” Jousea sanoo.
Jousean mukaan kun mediakasvatusta pidetään osana
kirjastojen peruspalveluja, se näkyy myös henkilöstön työnkuvissa ja tehtävissä. Lahdessa kirjastoon on
rekrytoitu aina tarpeen mukaan myös media- ja viestintäalan ammattilaisia, joilla ei ole välttämättä aiempaa kirjastoalan kokemusta. Mediakasvatusta on myös
ikäryhmittäin vastuutettu eri henkilöiden työnkuviin.

”Kaikki lähtee siitä, että
mediakasvatus nähdään yhdeksi
kirjaston tärkeimmistä tehtävistä.”
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Vaikka medialukutaidon kehittäminen on tavalla tai
toisella ollut kirjaston perustyössä lähes aina ja osalla
kirjastoja se on tavallista arkea, toisille aiheeseen tarttuminen ja mediakasvatuksen kehittäminen on vielä
uutta ja epävarmuuksia täynnä. Huolta voivat aiheuttaa ajan riittäminen, uuden omaksumiseen ja tunne,
että muitakin perustehtäviä on riittämiin. Inka Jousealla on ajatus ongelman selättämiseen:
”Aikaa ja muita resursseja on kyllä, kun priorisoidaan
mediakasvatus tehtävälistan kärkeen, ja mikä voisikaan olla lukutaidon edistämistä tärkeämpi ja merkityksellisempi tehtävä? Tietysti erikokoiset kirjastot
toteuttavat palveluitaan omassa kokoluokassaan skaalautuvasti.”
Samoilla linjoilla on myös Turun kaupunginkirjaston
palvelupäällikkö Asko Autio. Kirjastolaisilla on paljon sellaista osaamista ja taitoa, joka suoraan edesauttaa medialukutaitojen kehittämistä. Hänen mukaansa
tavoitteena on tuoda mediakasvatus osaksi kaikkien
kirjastojen arkea. Resurssien riittämisen kanssa painiskeleville hänellä on lohdullista kerrottavaa.
”Kaikkea ei tarvitse osata itse, vaan tärkeintä on pystyä
hyödyntämään kirjastojen erilaisia vahvuuksia ja verkostoja.”
Useissa kirjastoissa on lisäksi laadittu oma mediakasvatussuunnitelma. Niiden avulla voidaan esimerkiksi
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saada kattava kuvaus kaikille kohderyhmille suunnatusta mediakasvatustoiminnasta. Asko Aution mukaan
Lounais-Suomen yleisten kirjastojen mediakasvatussuunnitelman tarkoituksena on esitellä monilukutaidon eteen tehtyä työtä alueen kirjastoissa sekä antaa
suunta toiminnan kehittämiselle.
”Yhteisen mediakasvatussuunnitelman avulla kirjastojen mediakasvatustyötä voidaan tuoda näkyväksi kuntien sisällä sekä muille mediakasvatuksen toimijoille.
Samalla on tärkeää syventää myös kirjastohenkilöstön
omaa ymmärrystä siitä, mitä kaikkea mediakasvatus
voi pitää sisällään.”

Kirjastot eivät ole yksin – koulutusta ja
ideoita kannattaa hakea verkostoista
Tavoitteellisen johtamisen ja suunnitelmallisuuden
lisäksi onnistunut mediakasvatus vaatii usein yhteistyötä joko oman alan sisällä tai ulkopuolisten tahojen
kanssa. Verkostoilla ja yhteistyöllä on iso merkitys
myös silloin, kun mietitään alueellisen tasa-arvon toteutumista mediakasvatuksessa.
Kaikki yleiset kirjastot kuuluvat jonkin yhdeksän alueellista kehitystehtävää (AKE) hoitavan kirjaston piiriin. Alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot
kehittävät kirjastohenkilökunnan osaamista ja edistävät kirjastojen välistä yhteistyötä.

”Koulutukset, työpajat, opintoretket, vertaisoppiminen, mentorointi ja palvelumuotoilu auttavat kehittämään oman kirjaston palveluja, myös mediakasvatusta,” Inka Jousea kertoo. Hänen työpaikkansa
Lahden kaupunginkirjasto hoitaa kehittämistehtävää
Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueiden kirjastoille.

maakuntien kirjastoille. Alueella toimii esimerkiksi
omat kehittämisryhmät lapsille ja nuorille sekä ikääntyneille, joissa molemmissa valmistellaan hyviä käytänteitä sekä valmiita tapahtumakonsepteja. Lisäksi
alueen kirjastolaisista on koottu digitutorverkosto,
joka on osallistunut kirjastohenkilöstön digitaitojen
kehittämispajojen järjestämiseen omissa kirjastoissaan.

AKE-kirjastoilla on tarjolla myös valmiita materiaaleja eikä kaikkea tarvitse aina suunnitella alusta asti itse
mediakasvatuksenkaan osalta.

”Alueelliset verkostot ovat tarjonneet kirjastoille tärkeää vertaistukea ja madaltaneet kynnystä mediakasvatustyön aloittamiseen. Verkostojen suuri merkitys
alueen kirjastoille onkin korostunut AKE-toiminnasta
saadussa palautteessa,” Autio sanoo.

”Materiaaleja itseopiskeluun ja oman toiminnan pohjaksi on saatavilla valtavasti jo nyt. Suurin haaste on
tuoda niitä kootusti esille, jotta työntekijät tarttuisivat
niihin,” kertoo Jousea.
Asko Aution mielestä kuntalaisille tarjottavien palveluiden yhdenvertaisen toteutumisen näkökulmasta
tiivis alueellinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.
Aution edustama Turun kaupunginkirjasto toimii
AKE-kirjastona Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Myös Inka Jousea kehottaa katsomaan rohkeasti ympärilleen toiminnan kehittämiseksi.
”Kirjastojen kannattaa tehdä yhteistyötä mahdollisimman laajasti osaamistaan muille jakaen, ja verkostoja
tähän onneksi löytyy niin AKE-kirjastojen tarjoamina,
seudullisena kimppayhteistyönä kuin valtakunnallisestikin.”

Alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot ja niiden toimialueet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Joensuun kaupunginkirjasto: Pohjois-Karjalan kunnat
Kuopion kaupunginkirjasto: Etelä-Savon ja Pohjois-Savon kunnat
Lahden kaupunginkirjasto: Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kunnat
Oulun kaupunginkirjasto: Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat
Porvoon kaupunginkirjasto: Uudenmaan kunnat
Rovaniemen kaupunginkirjasto: Lapin kunnat
Tampereen kaupunginkirjasto: Pirkanmaan ja Keski-Suomen kunnat
Turun kaupunginkirjasto: Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnat
Vaasan kaupunginkirjasto: Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kunnat

Lähde: Kirjastot.fi
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Yksin ei tarvitse pärjätä kirjastossakaan –
verkostoista ideoita ja yhteistyötä
Toiset kirjastot sekä kasvatus- ja kulttuuripalvelut ovat
yleisten kirjastojen perinteisiä kumppaneita omalla
alueella. Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja kirjaston tehtävänkuvien laajetessa paikallisista ja alueellisista
verkostoista voi olla yksittäiselle kirjastolle suurta hyötyä. Esimerkiksi sähköisten palvelujen tuelle sekä niihin
liittyvien sisältöjen haltuun ottamiselle on suuri tarve.
Kirjastot voivat olla isossa roolissa omalla alueellaan
mediataitojen kehittämisessä, mutta yksin ei tarvitse tai
kannatakaan vastata tähän kysyntään.

pelikulttuurin, keppihevosharrastuksen, somevideoiden tuotannon, ruokakulttuurin yms. alueelta. Siksi on
luonnollista toimia yhdessä paikallisten osaajien kanssa. Aktiivisten kumppaneiden kanssa toimien kirjasto
voi olla väylä löytää mielekästä ja turvallista sisältöä
elämään kasvokkain toimien tai verkossa.”

Kysyimme yleisten kirjastojen digihankkeen projektipäällikkö Päivi Litamanen-Peitsalalta viisi kysymystä alueelliseen yhteistyöhön sekä digituen tarpeeseen liittyen.

“Ihan jo historiallisista syistä kirjastojen läheisiä yhteistyökumppaneita ovat kulttuurialan toimijat, kirjailijat, kirjallisuuteen liittyvät yhdistykset ja lukemisen
edistämiseen liittyvät tahot. Myös koulut ja vanhustyön piirissä toimivat ovat myös olleet kumppaneita
pitkään. Kun mediakulttuuri on monipuolistunut ja
verkosta on tullut yhä tärkeämpi tiedon välittämisessä
ja kulttuurielämysten tuottamisessa, on mukaan tullut
nuorisotyö, digiopastamiseen keskittyvä kolmas sektori sekä sähköisiä palveluja ja kulttuuria tarjoavat tahot.

Päivi Litmanen-Peitsala, minkä vuoksi alueelliset verkostot ovat tärkeitä kirjastoille?
“Kirjastolle laissa asetetut tavoitteet ja tehtävät ovat todella laajat. Pykäliin on ikään kuin sisään kirjoitettuna,
että kirjasto toimii yhteistyössä yhteiskunnan muiden
toimijoiden kanssa.
Kirjasto on ennen muuta lähipalvelu - verkossakin.
Tuomme arkeen mahdollisuuksia löytää, käyttää sekä
tuottaa elämyksiä ja tietoa asiakkaita kiinnostavista
asioista. On mahdoton ajatus, että kirjaston henkilökunnalla olisi asiantuntemusta yhtaikaa vaikkapa
kirjallisuuden, tietotekniikan, sähköisten palvelujen,
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Olet kehittänyt yhteistyötä kirjastokentällä pitkään. Ketkä ovat mielestäsi kirjastojen tärkeimmät yhteistyökumppanit?

Juuri nyt tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat erityisesti he, jotka haluavat auttaa asiakkaitamme uusiin
taitoihin ja verkon toiminnan ymmärtämiseen. Jotta
voisimme kirjastona tarjota elämyksiä ja reittejä tietoon sekä palveluihin, tarvitsemme yhdessä tekemisen
kulttuuria. Emme etsi vain yrityksiä ja yhdistyksiä vaan
tarjoamme toiminnan tilaa myös vertaistoiminnalle asiakkaamme voivat rikastaa toisten asiakkaiden elämää.”

Millaisia vinkkejä antaisit kirjastoille verkostojen luomiseen ja yhteistyön kehittämiseen?
“Uteliaisuus on tärkeää. Mitä asiakkaamme tekevät silloin kun eivät ole kirjastossa? Keiden kanssa voisimme tarjota asiakkaita kiinnostavista asioista enemmän?
Keitä paikkakunnalla toimii - voisimmeko tarjota tiloja tai suunnitella yhdessä heitä kiinnostavaa toimintaa?
Minusta ajattelu voisi lähteä siitä, että emme niinkään
pyri tarjoamaan pelkästään kirjastossa jo olevaa muille,
vaan pyrkisimme hankkimaan muiden kanssa toimien
kirjastoon jotain, mitä siellä vielä ei ole.
Onneksi kirjastot ovat verkosto. Toisten kirjastojen
kokemuksista oppiminen on iso osa kehittämistyötä.
Kaikkia pyöriä ei kannata keksiä itse - välillä voi kopioida naapurin skeittilaudan.”
Parhaillaan Suomessa kehitetään Digituki-toimintaa. Mitä tämä toiminta on ja miten toiminta
linkittyy kirjastoihin ja mediakasvatukseen?
“Suppeasti määriteltynä digituki on niiden tietojen ja
taitojen kehittämistä, joita yhteiskunnassa tarvitaan
sähköisten palvelujen käyttöön. Kyse on auttamisesta: mistä saa tietoa, miten palvelua käytetään, mikä on
turvallista ja miten asioita voi hoitaa verkossa.
Laajasti ottaen digituki on verkkoon liittyvien asioiden
tietämyksen kartuttamista, taitojen opastamista, opettamista ja asenteisiin vaikuttamista. Suuri osa väestöstä on vielä taidoiltaan ja tiedoiltaan vaiheessa, jossa toisen apua tarvitaan. Kirjasto on mukana tukemassa ja
tarjoamassa toisille tukijoille tilaa toimia. Digituki on
osa mediakasvatusta – rajoja on vaikea vetää. Jättäisin
kasvatus-termin vähitellen pois, puhuisin mediataito-

jen tukemisesta. Silloin kyse on sekä teknisistä taidoista, että nykyisen mediamaailman ja toimintakulttuurin
ymmärryksestä. Digituki on ensiapua heille, jotka vielä
ontuen verkossa kulkevat.”
Millaisia ajankohtaisia terveisiä sinulla on kirjastoalalle?
“Verkkomaailma on muuttamassa kirjastojen kokoelma- ja aineistokäsitystä. Yhä enemmän julkaistaan
vain verkkoon, luodaan kaikkialta käytettävissä olevia
palveluja ja vapaasti käytettävissä olevia tietovarantoja.
Nekin kannattaa ymmärtää oman kirjaston aineistona.
Jotta valtavaa tarjontaa pystyy hyödyntämään, kannattaa käyttää kumppaneita opastajina. Kirjastojen valtakunnalliset palvelut pyrkivät auttamaan tässä kuratoimalla ja järjestämällä verkon sekamelskaa. Kannattaa
aina kurkata, josko Kirjastot.fi-avaruudessa tai Finna.
fi:ssä olisi jotain juuri käsillä olevaan tilanteeseen.”

”Jotta voisimme kirjastona tarjota
elämyksiä ja reittejä tietoon
sekä palveluihin, tarvitsemme
yhdessä tekemisen kulttuuria.”
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Monenlaista mediakasvatusta – esimerkkejä käytännöstä
Medialukutaidon kehittämistä tehdään kirjastoissa lukuisilla eri tavoilla. Joillakin alueilla, kunnissa tai yksittäisissä kirjastoissa on voimassa yhteinen mediakasvatussuunnitelma, jossa voidaan määritellä esimerkiksi
tavoitteet ja vastuualueet mediakasvatukselle. Myös teemaviikkoihin ja erilaisiin toistuviin tempauksiin osallistuminen voi viedä mediataitoja eteenpäin ja uudelle tasolle. Aina mediakasvatuksen toteuttajan ei tarvitse olla
kirjaston ammattilainen, vaan panosta voi pyytää myös
muilta tahoilta.
Keräsimme alle muutamia konkreettisia esimerkkejä,
millaista mediakasvatus voi olla kirjastoissa.
Petrus Jauhiainen, Tikkurilan kirjasto, Vantaa
“Vastuualueeni on tapahtumien järjestäminen lastenosastolla avoimille yleisöille, erityispainotuksena
esikoululaiset ja perheet. Näiden yleisöjen tapahtumiin
olen pyrkinyt tuomaan kevyttä mediakasvatuksellista
sisältöä mukaan mm. robotiikkaa esikoululaisille ja
animaatiota sekä green screen –kuvausta yleisötyöpajoissa. Mediakasvatus omassa työssäni on ensisijassa
tuoda laitteet ja sovellukset lähelle asiakasta, ihmetellä
12

niitä yhdessä heidän kanssaan, ja tutustua niiden mahdollisuuksiin tuottaa kuvaa ja ääntä. Syvempiin mediakasvatuksen sisältöihin en aio sukeltaa näiden yleisöjen ja tapahtuma-aikojen puitteissa, vaikka mielestäni
kirjasto voisi hyvin olla ympäristö myös suunnitelmallisemmalle ja perusteellisemmalle mediakasvatukselle.
Vuonna 2017 olin mukana monilukutaitoa edistävässä hankkeessa Vantaan kaupungilla, toimipaikkanani
Hakunilan kirjasto. Tällöin en ollut kirjastonhoitajan
tehtävissä, vaan taidekasvattajana järjestämässä hankesuunnitelman mukaisesti monilukutaitoja kehittävää ja tukevaa toimintaa kirjastoasiakkaille. Pääasiallinen kohderyhmä oli perheet, mutta eniten järjestetty
toiminta tavoitti alakouluikäisiä lapsia. Järjestin noin
vuoden ajanjaksolla useita, viikottain vaihtuvia, ja eri
medioihin keskittyviä avoimia työpajoja, sekä aikuisyleisölle suunnattua valokuvalukupiiri-toimintaa.
Vantaan Helmet-kirjastoissa toimii myös visuaalisen
lukutaidon edistämisen verkosto, johon itsekin kuulun, ja joka kannustaa ja resurssoi taide- ja mediatyöpajojen järjestämistä.

Verkosto ei kuitenkaan määrittele, mitä on järjestettävä kussakin kirjastossa, vaikka pyrkii kuitenkin suunnitelmallisuuteen.”
Iivari Koutonen, Pedar Jalvi -kirjasto, Utsjoki
”Utsjoella mediakasvatusta tehdessä ovat haasteet ja
voimavarat yleensä molemmat seurausta samoista
tekijöistä: ihmisten vähyydestä, kaksikielisestä yhteisöstä ja pitkistä välimatkoista. Pitkät välimatkat saattavat kuulostaa pelkältä ongelmalta, mutta myös niistä
aiheutuu hyötyä: kun ihmiset lähtevät asioimaan, he
asioivat kerralla kaikkialla, eli kirjastoonkin tullaan
säännöllisesti.
Ihmisten vähyys vaikuttaa siihen, että työaikaa mediakasvatukseen on vähän niin kirjaston kuin koulunkin
puolella, tuskin yhteensä edes puolta henkilötyövuotta. Mutta samalla yhteistyö on helppoa: kirjastolaisena
tuntee kaikki opettajat henkilökohtaisesti, ja kun koululaisia on kunnassa vain vajaat sata, myös enimmät
oppilaat. Siten mediakasvatuksen sisältöjen suunnittelu on helpompaa, ja esimerkiksi on aika helppo seurata

mitä somealustoja kulloinkin aktiivisimmin käytetään
ja mitkä aiheet ovat milloinkin ajankohtaisia.
Kaksikielisyys tuo eniten haasteita, sillä vaikka aivan
viime aikoina monet kansalliset tahot ovat alkaneet
julkaista pohjoissaamenkin kielellä materiaaleja, on
suurin osa valmiista mediakasvatusmateriaalista lähinnä suomeksi. Silloin on käännätettävä virallisilla
kääntäjillä, tai jos siihen ei ole aikaa, käännettävä itse ja
sitten tarkistettava saamenkielisiltä, onko käännös mitenkään järkevää. Mutta ilo, jonka arkeen tuo se, että
voi tarjota mediasivistysta ihmisille heidän omalla kielellään, on moninkertainen vaivaan.”

Kuntien asukasluvut vuonna 2020
Espoo 289 731
Vantaa 233 775
Luumäki 4 633
Utsjoki 1 215
Lähde: Kuntien omat verkkosivut
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Mervi Outinen, Luumäen kirjasto

Emilia Melasuo, Turun kaupunginkirjasto

“Meillä Luumäellä ollaan osallistuttu kansalliseen Mediataitoviikkoon nyt kahtena vuotena. Pidimme koulukeskuksen kanssa yhteistyöpalaverin parisen vuotta sitten ja siellä toivottiin lisää tapahtumia etenkin
alakoululaisille. Järjestimme siis mediataitotyöpajan,
jonka kohderyhmänä on ollut kuudes luokka. Työpajan sisällöt ovat pyörineet visuaalisten tehtävien muodossa ja niillä on harjoiteltu esimerkiksi valeuutisten
tunnistamista.”

”Turun kaupunginkirjastossa järjestetään kaikille kaupungin nelosluokkalaisille Mediamatka. Se on noin
puolentoista tunnin tiivis paketti, jossa yhdessä pohditaan mediaa lasten arjessa, ikärajoja, tiedon luotettavuutta, valeuutisia, klikkiotsikoita, mediaa tunteiden
herättäjänä. Lapset saavat tehdä ryhmissä tehtäviä
tabletilla ja kuvata videoita. Samalla harjoitellaan myös
kirjaston käyttöä: aineiston etsimistä verkkokirjastosta ja hyllystä ja kirjojen tietosisällön arviointia. Aika
kuluu yleensä tosi vauhdikkaasti ja lapset ovat innoissaan!”

Rahoitusta kirjastojen kokeilu- ja kehittämistoimintaan
Aluehallintovirasto myöntää valtionavustusta yleisten kirjastojen palvelujen ja toimintatapojen
alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Tukea voi hakea myös mediakasvatustoimintaan.
Kehittämisavustusta voi hakea seuraavista kokonaisuuksista:
•
•
•
•

Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus
Lukemisen edistäminen
Jatkuva oppiminen
Kirjastojen vaikuttavuus, uudet toimintamallit ja kestävä kehitys

Vuoden 2021 kirjastotoiminnan kehittämishankkeiden hakuaika on 26.10-30.11.2020.
Lisätietoja löydät aluehallintoviraston verkkosivuilta osoitteesta:
www.aviavustukset.fi/hakeminen/avustusmuodot/kirjastotoiminnan-kehittaminen/
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KAVIn tarjoamia resursseja ja
ideoita mediakasvatukseen
Mediataitoviikko
Kansallisen mediataitojen vuosittaisen teemaviikon
sivuilta löytyvät tuoreimmat materiaalivinkit kaikenikäisten mediataitojen tukemiseen. Kurkkaa materiaalipankki, materiaalikoosteet, kumppanit ja tapahtumat.
www.mediataitoviikko.fi
Peliviikko
Peliviikko on pelikasvatuksen teemaviikko, jonka
aikana järjestetään lukuisia tapahtumia eri puolilla
Suomea ja verkossa. Tapahtumissa pelataan erilaisia
pelejä, sekä tutustutaan pelikulttuuriin luentojen ja
työpajojen muodossa.
www.peliviikko.fi
Mediataitokoulu
Mediataitokoulu kasaa yhteen useita materiaaleja ja
ideoita toteutettavaksi eri kohderyhmien kanssa. Tehtäväpankin ja blogin lisäksi Mediataitokoulusta löytyy
perustietoa medialukutaidosta ja mediakasvatuksesta
sekä kieliversioita tietyistä materiaaleista.
www.mediataitokoulu.fi
Medialukutaito Suomessa
Medialukutaito Suomessa -sivusto kokoaa yhteen
tietoa kansallisista mediakasvatuslinjauksista. Sivustolla pääset tutustumaan varsinaisten linjausten lisäksi
myös niiden toimeenpanoon sekä lukemaan ajankohtaisista kuulumisista mediakasvatuksen kentältä.
www.medialukutaitosuomessa.fi
Pelikasvatus.fi
Pelikasvatus.fi tarjoaa tietoa digitaalisesta pelaamisesta
ja pelikulttuureista. Palvelu kokoaa Pelikasvattajien
verkoston jäsenorganisaatioiden asiantuntemusta
yhteen paikkaan. Palvelusta voit ladata huippusuositut
Pelikasvattajan käsikirjat ilmaiseksi.
www.pelikasvatus.fi

