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TÄSSÄ MUKANA
Hankevastaavana.  Mikkelin kaupunginkirjasto
aikuisten lukutaitoja tukemassa - hanke, AVI-rahoitus,
toteutusaika 2019

MUUTEN
vastaan verkkopalveluista, vuoden alusta 2021
aineistonhankinnasta ja kokoelmista sekä digi- ja
opastuspalveluista. 



Mikkelin seutukirjasto

Esitykseni
sisältöä

Taustasta
Määritelmistä
Käytännön toimenpiteistä
Tulevaisuuden suunnitelmista



T AUSTO IS TA S ANANEN

(ME DIALUKUTAITO SUOMESSA- JULKAISU
HTTPS://MEDIALUKUTAITOSUO MES SA.FI/

MEDIALUKUTAITO SUOMESSA ON VUONN A 2019 JULKAISTU OPETUS-  JA KULTTUURIMINISTERIÖN 
(OKM) MEDIALUKUTAITOPOLI ITI I KKA JA MEDIAKASVATUKSEN KANSALLINEN LINJAUSASIAKIRJA.)



 TOIMENPITEITÄ,
JOILLA VAHVISTETAAN

AIKUISVÄESTÖN
MEDIALUKUTAITOA, SITÄ

TUKEVIA MONILUKUTAITOJA
SEKÄ DIGITAALISIA JA

TEKNOLOGISIA TAITOJA.

AI KUISTEN ME DIAKAS VATUS



Meillä 
Mikkelissä on
mietitty näin:

Mikkelin seutukirjaston esi- ja perusopetuksen
tarpeisiin laaditussa Kirjastopolussa media- ja
informaatiolukutaito katsotaan kahdeksi erilliseksi
lukutaidon osa-alueeksi, jotka kylläkin ovat
toisilleen rinnakkaisia ja täydentävät toisiaan. Tältä
pohjalta suunnitellaan myös aikuisten
mediakasvatusta.

OPITAAN MONILUKUTAITOJA

Erotuksena informaatiolukutaidosta
medialukutaidon voi katsoa kohdentuvan erityisen
tiedonsisällöllisen alueen, medioiden ja
mediakulttuurin tuottamien sisältöjen
ymmärtämiseen ja tulkintaan.

MEDIAT JA MEDI AKULTTUURI
KOHTEENA



Olen
monilukutaitoinen!

osaan
- lukea tekstejä

- tulkita tekstejä
-tuottaa tekstejä.

"Teksti"voi olla
- puhuttua
- kuvallista

- audiovisuaalista
- digitaalista
- painettua

TEKSTITEKSTI
==

MULTIMODAALINENMULTIMODAALINEN
KOKONAISUUS!KOKONAISUUS!



KIRJASTO MEDIAKASVATUSKENTÄLLÄ

Kuvaaja: Eija Nevalainen, Mikkelin seutukirjasto



AIKUISET MEDIAKASVATUKSEN
KOHDEYLEISÖNÄ MIKKELIN
SEUTUKIRJASTOSSA



Oppiminen on aina sosiaalinen tapahtuma, johon kuuluu vastavuoroisuus ja
dialogisuus.

Uudet opittavat sisällöt ja taidot konstruoituvat eli kiinnittyvät yksilöllä jo
olemassa oleviin tiedon rakenteisiin ja osaamiseen.

Väljän didaktisen kehyksen aikuisväestön mediakasvatuksessa muodostavat
sellaiset työtavat kuten tietoiskumainen lähestyminen aiheisiin, toiminnallisuus,
kokeileminen ja luovat menetelmät sekä yhdessä oppiminen.

Näiden työtapojen on nähty auttavan kehittämään mediakriittisyyttä ja
tukemaan vaikuttamisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa.



ELINIKÄINEN
OPPIMINEN

elinikäistä
oppimista=

elämänmittainen jatkumo
uusien asioiden ja

taitojen omaksumisessa ja
merkitysrakenteiden

muodostamisessa.

SAMANAIKAISE T
OPPIMIS-

YMPÄRISTÖT

esim. työelämän
ja vaikkapa yleissivistävien

kirjastopalvelujen, ja
oppimistapahtumien

limittäisyys ja läsnäolo

OMAEHTOISUUS

Oppiminen
 tapahtuu omista

yksilöllisistä ja yksilön
elämäntilannetta

palvelevista lähtökohdista,
kiinnostuksenkohteista,
tarpeista, tavoitteista ja

osaamisesta käsin

VAIHTELEVA
LÄHTÖTASO

Lähtötaidoissa voi olla
paljon vaihtelua ja taustalla

erilaisissa konteksteissa
opittuja asioita.

AIKUISTEN OPPIMISEN PIIRTEITÄ:



ERI  RYHMIEN HUOMI OINTI

Mikkelin seutukirjaston toteuttamassa mediakasvatuksessa
aikuisväestöä hahmotetaan erilaisina iän,
elämäntilanteen tai taustayhteisön kautta määrittyvinä
ryhminä, joiden erityisiin tarpeisiin kasvatusta ja
ohjausta kohdennetaan. 

Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi nuoret aikuiset,
lapsiperheiden vanhemmat,
työikäiset, työelämän ulkopuolella olevat,
maahanmuuttajat, seniorit ja erityisryhmät.



Tulossa keväällä 2021
verkkoluento lukemisen

vaikutuksista lapsen
kehitykseen

JOITAIN ESIMERKKEJÄ

nuoret aikuiset: lukion kanssa yhteistyössä toteutettava
informaatiolukutaitosivusto
työikäiset: kirjallisuuskeskustelua verkossa, Tietotunnit,
etätietotunnit (tuloillaan)
Hangon kirjaston Perheessä lukeminen -opas!
Muut Lukuliikeen materiaalipankin oppaat - näistä viestiminen
kirjaston kanavissa
digiopastuksia viety jalkautetusti esim. mielenterveys- ja
päihdepalvelujen asiakkaiden luo 
maahanmuuttajille toteutettu digiopastuksia omalla äidinkielellä
(yhteistyössä Monikulttuurisuuskeskus Mimosan kanssa)

 



KIRJASTO AIKUISVÄESTÖN MEDIALUKUTAIDON
TUKIJANA

TULKINNAN
TAITOJEN

TUKEMI NEN
mediatekstien ymmärtämisen,

tulkinnan, analysoinnin ja
kriittisen arvioinnin
taitojen tukeminen

TIEDONSAANNIN
TUKEMI NEN

 painettujen ja digitaalisten
mediasisältöjen saavutettavuus,

digiopastaminen

SISÄLLÖN-
TUOTTAMISEN

TUKEMINEN
viestinnän ja mediasisältöjen

tuottamisen taitojen tukeminen



KEINOT & KONSTIT
 arjen asiakaspalvelutilanteissa
tapahtuva neuvonta.
kirjaston laitteiden käytön opastus
(skannerit, tietokoneet, digitointi-
ja mikrofilmilaitteet)
Lukuneuvoja-palvelu  (vinkkejä ja
uusia eväitä lukuharrastukseen)
verkkosivujen itsenäisesti
käytettävät materiaalit 

TIEDONSAANTI, SISÄLLÖT
digiopastus, joka voi tapahtua
yhteistyössä muiden tahojen
kanssa, esimerkiksi verkkokirjaston
ja e-aineistojen käytön opastus,
tiedonhaku verkossa, erilaisten
nettipalveluiden käyttö
(esimerkiksi verkkopankit, kanta.fi,
matkojen varaaminen verkossa)
Mikkelissä ns. Tietotunnit

DIGI-DIGI-DIGI-
TALKKARITALKKARITALKKARI

informaatikoninformaatikoninformaatikon
vastaanottovastaanottovastaanotto



TESTATTU:  KURKI STA KIRJASTOON-MESSUT

Kirjaston käyttöä ja sen aineistoja tehtiin tutuksi opettajille suunnatussa
messutapahtumassa. 
Tapahtuman tarkoituksena oli avata ammatti- ja opetuskäyttöön soveltuvia
materiaaleja ja palveluita, jotka ovat saavutettavissa kirjaston kautta. 
Osana tapahtumaa oli mahdollista tehdä Seppo-ohjelmalla Elämänpolku
kirjastokartalla -suunnistus, jonka tarkoituksena oli valottaa kirjallisuuden roolia ja
merkitystä omassa elämänkulussa.

 



 KEINOT & KONSTIT
ANALYSOINTI, TULKINTAKirjasto voi tarjota alustuksia ja

luentotyyppisiä tietotuokioita
paikan päällä ja verkossa
mikäli yksilöopastamista,
mediakriittisyyttä voi tuoda
keskustelussa esille

Malleja medialukutaitojen
tukemiseen on mahdollista ottaa
myös kirjaston perinteisemmistä
työmuodoista kirjamedian
parissa
helppous, erilaiset testit joita voi
tehdä kännykällä?
muutenkin digitaaliset väylät
huomioitava

mielenkiintolähtöisyys
esimerkiksi tietoturvaluento  oli
Mikkelissä todella suosittu ja
tällaisille olisi varmasti kysyntää
jatkossakin - hankaluus löytää
asiantuntijoita joiden taksa käy
kirjaston kukkarolle
LUKULUX! 



TESTATTU:  MEDIALUKUTAIT OPA J A

Hankkeen aikana aikuisväestöä varten luotiin tunnin mittainen medialukutaitoa tukeva
kokonaisuus, johon sisältyi medialukutaidon tietoisku ja työpajatyyppinen työskentely. 
Tuokion tarkoituksena oli johdatella medialukutaidon ydinalueiden, mediatekstien
ymmärtämisen, tulkinnan ja analysoinnin sekä sisältöjen kriittisenkin tarkastelun pariin.
Tuokiossa käsiteltiin erilaisia mediatekstejä, median tarkoitusperiä ja toimintatapoja ja
luotettavia ja epäluotettavia tiedonlähteitä ja sivustoja. Päähuomio oli verkkomateriaaleissa ja
eritoten uutisissa. 
Työpajatyöskentely oli vuorovaikutteista. 
Tietoisku työpajoineen toteutettiin kolmessa eri yhteydessä:

Ristiinan Eläkeläiset ry:n kokoontumisessa Ristiinan palvelukeskuksessa (n. 30 osallistujaa), 
SeniorSurf-tapahtumassa Mikkelin Omatorilla (36 osallistujaa) ja
Mediataitoviikolla kirjaston eri toimipisteissä (27 osallistujaa).

Hyvä kontaktoida suoraan ns. valmiita ryhmiä. 

 



TESTATTU:  AAMUN UUTISTUOKIO

medialukupiiri-tyyppinen Aamun uutistuokion nimeä kantava konsepti. Uutistuokioiden
tarkoituksena oli koota asiakkaita  keskustelemaan päivän lehtien äärelle (sanoma- ja
iltapäivälehtiä) ajankohtaisista uutisaiheista. Vapaamuotoista keskustelua oli tarkoitus ohjata
myös tuomalla mukaan mediataitoja vahvistavia huomioita.  
Jokaiselle kolmesta kokoontumiskerrasta oli suunniteltu oma sisältönsä: erilaiset mediatekstit ja
lehtitekstien tyypit (uutistekstit, kolumni, mielipidekirjoitukset), medioiden erilaiset tavat viestiä
sisällöistä sekä uutisaiheiden valikointi ja otsikointi. 
Kokoontumiset tapahtuivat kahden viikon välein arkiaamuna pääkirjaston toisen kerroksen
aulassa kahvilamaisessa tilassa. Lehtien osalta tehtiin yhteistyötä Länsi-Savon kanssa. Aamun
uutistuokioihin osallistui yhteensä 15 henkeä, pääsääntöisesti senioreita.
syksyllä 2020 aloitettiin Hirvensalmen kirjastossa "aamukahvilehtipiiri", joissa samaan tapaan
kokoonnutaan lehtien ja niistä kumpuavan keskustelun äärelle. 

 



SOSIAALISEN MEDIAN TAITOJEN TESTI

Hankkeen aikana on tuotettu osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijan tekemää
harjoittelua aikuisväestölle soveltuva sosiaalisen median testi ”Testaa sometaitosi”. Testin
tarkoitus on havahduttaa mm. sosiaalisessa mediassa viestimisen hyviin käytänteisiin, some-
hyvinvoinnin kysymyksiin ja media-alan lainsäädäntöön. Testin pohjana on Juvenian ja Xamkin
koordinoimassa ja Mediakasvatusseuran kanssa yhteistyössä toteutetussa Digivoimaa-
hankkeessa luotu  nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu sosiaalisen median passi. 

Testi liitetään kirjaston verkkosivulle koottavien mediakasvatuksen verkkomateriaalien oheen
asiakkaiden käyttöön. Testi on suoritettavissa itsenäisesti ja sellaisena se tukee omaehtoista
oppimista media-aiheiden parissa. Testin oheen liitetään linkit verkkomateriaaleihin.
HUOM - tämä on vielä vaiheessa, sillä totesimme että Google Forms ei ole hyvä alusta tähän
kuitenkaan. 

 



SOSIAALISEN MEDIAN TAITOJEN TESTI

 



 KEINOT & KONSTIT
SISÄLLÖNTUOTTAMINEN

Kirjaston mediakasvatus voi antaa tukea esimerkiksi sähköpostin käyttöön ja sosiaalisessa  mediassa
viestimiseen ja toimimiseen tai vaikkapa mielipidekirjoitusten tai kirja-arvostelujen laatimiseen.

Kirjasto voi myös tarjota käyttämissään sähköisissä medioissa tilaa asiakkaiden tuottamille sisällöille.
Vertaisvinkkaukset tai sosiaalisessa mediassa käytävä kirjallisuuskeskustelu tukevat viestintää ja omien
mediasisältöjen tuottamista. 
Aikuisille suunnatut sanataidepajat ja kirjoittajapiirit rohkaisevat itseilmaisuun. Miten muut
mediasisällöt?

Itseilmaisuun rohkaisevat erilaiset sanataideohjaukset ja kirjoittajapiirit. Viestimiseen liittyvät myös eettiset
kysymykset kuten hyvät käytöstavat internetin viestintäareenoilla, netiketti, ja esimerkiksi
tekijänoikeuskysymysten tunteminen omia mediasisältöjä tuottaessa. 



DIGITARINAPAJA

Osana hanketta suunniteltiin myös digitaitoja monella ulottuvuudella tukeva tarinapaja,
jossa medialukutaidon tavoitteiden mukaisesti tuetaan omien mediasisältöjen tuottamista
ja itseilmaisua. 
Työpajatyyppisen työskentelyn on tarkoitus rakentua oman elämäntarinan tai vaikkapa
paikkakunnan historian kokoamiseen digitaaliseen, audiovisuaaliseen muotoon –
pienoiselokuvaksi. Työskentely tapahtuu tableteilla ja iPadeilla. 
Toteutukseen käytetään internetissä saatavilla olevaa ilmaista iMovie-ohjelmaa. Projektin
aikana on mahdollista harjaantua mm. tarinan rakentamisessa ja itseilmaisussa,
kuvankäsittelytaidoissa, digitoinnissa, kuva-arkistojen käyttötaidoissa (Kansallisarkisto) ja
tekijänoikeuskysymyksissä. 
Projekti vie samalla yhteisen muistelun äärelle. Projekti on suunniteltu toteutettavaksi
neljällä 1,5 tunnin kokoontumiskerralle. 
Toteutus siirtyi aikataulutushaasteiden takia ensin keväälle 2020 ja sitten Koronan takia
aikaan X

 



ASIAKKAIDEN KI RJASUOSITUKSET

Asiakkailta  kerättiin viime vuoden aikana kirjasuosituksia. Suosituksia oli mahdollista
jättää lappusilla sermiin kirjastokäyntien yhteydessä. 
Kaikkiaan suosituksia jätettiin 111.
Vuoden päätteeksi suositukset koottiin vihkoseksi, joka painettiin kirjastonasiakkaiden
käyttöön. Suositusten oheen pääkirjastolle rakennettiin kirjanäyttely vertaisvinkatuista
teoksista.
Hanke nivoutui vahvasti vuonna 2019 vietettyyn Lukemisen unelmavuoteen, jossa myös
päämääränä oli lukuinnon nostattaminen erilaisin keinoin.

 



KEINOT & KONSTIT

LAITTEET, TILAT



TIEDONSAANNIN VÄYLIÄ



Henkilökunta

Mikkelin seutukirjastossa tehtävästä mediakasvatustyöstä vastaa
informaatikko. Informaatikon työnkuvaan kuuluu esimerkiksi
mediakasvatuksen toteuttaminen eri verkostojen kanssa tehtävänä
yhteistyönä, työyhteisön tiedonhaku- ja hallintataitojen kehittäminen,
opetussisältöjen laatiminen, koulutustehtävät ja mediakasvatuksen
koordinointi. Mediakasvatustyötä tekevät myös muut sen sisältöjä
hallitsevat pedagogiset osaajat. 

Aikuisväestön mediakasvatuksen ollessa kyseessä toteutus ja
suunnittelu liittyvät niin ikään aikuisväestön parissa tehtävän kirjastotyön
ja sen koordinoinnin alle.

Vuoden 2021 alusta mediakasvatus "korvamerkitään" palvelupäällikölle
joka kehittää ja edistää aihealuetta Mikkelin seutukirjastossa yhteistyössä
informaatikon kanssa.

VASTUUHENKI LÖT



Henkilökunta

Henkilökunnan riittävä osaaminen on tärkeää. Hankkeen aikana Mikkelin
seutukirjaston henkilökunnan
mediakasvatusosaamista ja kiinnostuneisuutta mediakasvatuksen
työtapoihin kartoitettiin. Kysely huomioi myös YKN:n digitaitojen kriteerit
kirjastotyössä.

Kyselyyn vastasi noin kolmasosa henkilökunnasta. Koulutuksen tarvetta on
kaikilla mediakasvatuksen osa-alueilla (pedagogiset taidot, tietotekniset
taidot, digitaalinen viestintä, tiedonhaku- ja informaatiolukutaito,
tietoturva, media-alan lainsäädäntö). Vahvinta oli medialukutaidon
osaaminen. 

Koulutussuunnittelussa huomioon. Hankkeessa oli mm.
pakopelikoulutusta.

Henkilöresurssien niukkuus on aina läsnä. 

HENKILÖKUNNAN TAITOKARTOITUS



Verkostot
Hyvin rakennettu yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on tehokas tapa tehdä
mediakasvatustyötä pienillä henkilöstöresursseilla. Verkostoitumisen kautta voi
laajentaa kirjaston henkilökunnan osaamista ja mahdollisuuksia toteuttaa
mediakasvatusta. 

Mikkelissä verkostoja on rakennettu 
Kelan
Verohallinnon
pankkien
TE-keskuksen
Esteryn  (Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry)
XAMKin
Länsi-Savon ... kanssa.

Esimerkiksi Estery:n vapaaehtoiset ovat toteuttaneet kirjastossa ja sen
ulkopuolella suosittuja klinikkatyyppisiä opastuksia tietoteknisissä ja
digitaalisissa taidoissa (suunnattu seniori-ikäisille). Opastuksiin asiakas on voinut
tulla myös oman laitteensa kanssa. 



Verkostot

Kohderyhmien tavoittamisessa ja ohjauksen räätälöinnissä tehdään
yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja järjestöjen sekä muiden toimijoiden
kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi Mikkelin seudun eläkeläisjärjestöt,
vammaisten järjestöt ja työttömien yhdistykset sekä ESSOTE.

Palveluita myös rantautetaan pisteisiin, joissa kohderyhmät on helppo
tavoittaa, kuten maahanmuuttajatyöhön keskittyvään monikulttuurikeskus
Mimosaan tai muun muassa senioreita ja vammaisryhmiä palvelevalle
Omatorille. Myös syksyllä 2020 käynnistetty Liikkuvat palvelut voi viedä
mediakasvatussisältöjä kirjastotilan ulkopuolelle.

Lumme-kirjastot: hyvien käytäntöjen jakaminen kirjastojen kesken.



HAASTEET

 Teknologian kehittyminen

Median käytön muutos

Medialukutaidon tarpeiden muutos

Kohderyhmien tavoittaminen ainakin
nollabudjetilla - mikäli tähän halutaan
kirjastoissa satsata ja tavoittaa niitä
kohderyhmiä joille tämä olisi tärkeää, se ei
onnistu kokonaan ns. perinteisin keinoin

Resurssiviisas toiminta

Mediakasvatuksen kentän toimijoiden
yhteistyö ja toiminnan koordinointi

MIKKELISSÄ MEINATTIIN
Tärkeää : henkilökunta, esimiesten rooli, resurssit,
priorisointi, kohderyhmien tavoittaminen. 
palvelupäällikölle vastuualueeksi mediakasvatus
suunnitelman kirkastaminen käytännön tasolle, tavoitteet
digi- ja opastuspalvelutiimi aloittaa 2021 

ymmärryksen lisääminen muutoksesta minkä keskellä
elämme (Olli Seuri!)

kirjasto mukana alueen digitukiverkostossa
Liikkuvat palvelut: aikuisten mediakasvatuksen pop up
joskus?
Lumme-Finnaan tiedonhaun sivusto, myös
mediakasvatusmateriaalia - verkkomateriaalien suunnittelu
yhteistyössä lukion kanssa
sometesti verkkoon
etädigiopastuksen kokeilut
kohderyhmien osallistaminen
digiopastamisen ehdot  (Porin kaupunginkirjaston
mediakasvatussuunnitelma) - henkilökunnan silloin tällöin
välähtelevän digituskan helpotus
tunnistaa että verkostojen rakentaminen vaatii aikaa ja työtä



katja.valjakka@sivistys.mikkeli.fi
eija.nevalainen@sivistys.mikkeli.fi

pia.kontio@sivistys.mikkeli.fi

KIITOS,  JA LISÄTI ETOJA


