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MEDIAMATKALLE! 

Mynämäen kunnankirjaston ja Laurin alakoulun välisen mediakasvatuksellisen 
yhteistyön aloittaminen. 

Tämä opinnäytetyö on tehty Mynämäen kunnankirjaston toimeksiannosta ja toimintaympäristönä 
on Mynämäen kunnankirjasto. Tavoitteena oli kehittää jokavuotinen ja toiminnallinen 
yhteistyömuoto mediakasvatuksen ja kirjastonkäytön opetuksen merkeissä Laurin koulun 2.-
luokkalaisille. Työn pohjana on käytetty maakunnallisen Kulttuurinen mediamatka halki Suomen 
-hankkeen tehtävävihkoja ja koska ne oli suunnattu 4.luokkalaisille, oli niitä muokattava 2.-
luokkalaisten tasolle sopiviksi. Yhteistyön kehittäminen alkoi Mynämäen kirjasto- ja 
kulttuuripalveluvastaavan sekä 2. luokan opettajan aloitteesta. 

Opinnäytetyön tutkimusote on kvalitatiivinen eli laadullinen ja aineistonkeruumenetelminä 
käytettiin teemahaastattelua sekä havainnointia. Työtä varten haastateltiin kahta 2. luokan 
opettajaa ja havainnoitiin Turun kaupunginkirjaston mediamatkaa 4.-luokkalaisille ja Mynämäen 
kunnankirjaston kahdelle Laurin koulun 2.-luokalle järjestämiä mediamatkoja. 

Teoriaosuudessa tarkastellaan koulun ja kirjaston välisen yhteistyön merkitystä ja perusteita sekä 
monilukutaitoa ja mediakasvatusta. Yhtenä osa-alueena käsitellään myös Varsinais-Suomen 
mediakasvatussuunnitelmaa, koska se on ollut lähtökohtana maakunnalliselle hankkeelle 
Kulttuurinen mediamatka halki Suomen, jota hyödynnettiin tässä kehittämistyössä. 

Opettajat esittivät haastatteluissa kehitysehdotuksia, jotka koskivat Kulttuurisen mediamatkan 
halki Suomen hankkeen tehtävävihkoja. Yksi ehdotuksista oli aiheen vaihto Suomesta joksikin 
muuksi alueeksi, ja toinen ehdotus oli lukupiste, jossa olisi uusia kirjoja esillä. Kirjaston ja koulun 
väliseen yhteistyöhön toivottiin kirjaston tekemää kirjavinkkausta. Mynämäen kunnankirjastoa 
pidettiin uutena oppimisympäristönä eikä vain pulpettikirjojen noutopaikkana ja yhteistyötä 
pidettiin tärkeänä. Yhteistyö on myös vastapainoa kiireiselle koulutyölle. 
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ON A MEDIA JOURNEY! 

Beginning of Media Education cooperation between Mynämäki Municipal 
Library and Lauri Elementary School 

This thesis was commissioned by Mynämäki Municipal Library and the operational environment 
was the library as well. The aim of the thesis was to develop annual and functional cooperation 
form on media education and library instruction for second-graders. The basis was the 
assignment notebooks of the provincial project’s Cultural Media Journey through Finland and as 
they were aimed for fourth-graders, they had to be edited to suit the level of second-graders. The 
developing of the cooperation was initiated by the Culture and Library director of Mynämäki and 
the second-grade teacher.  

The methods used in the thesis were qualitative, and the data was gathered using semi structured 
interviews and observation. Two teachers were interviewed and the media journey in Turku City 
Library for fourth-graders and two media journeys for Lauri school’s second-graders in Mynämäki 
Municipal Library were observed.  

The theoretical part of this thesis deals with the basics and relevance of cooperation between 
school and library and in addition, multiliteracy and media education. The thesis also deals with 
provincial media plan, because it has been the starting point for the project Cultural media journey 
through Finland which was used as a basis for this development assignment. 

In the interviews, the teachers suggested that the subject should be changed into another area in 
the media journey and also that there should be a reading corner in the library where there are 
recent publications for children. The teachers wished to have book talk as a cooperation form 
between school and library. Mynämäki Municipal library was seen as a new learning environment 
and not only a lending place for school desk books. Cooperation was seen as important and to 
counterbalance the pressed school work. 
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1 JOHDANTO 

Mynämäen kunnankirjastolla ei ole ollut jokavuotista yhteistyömuotoa Mynämäen Laurin 

koulun 2.-luokkalaisille ja Mynämäen kirjasto- ja kulttuuripalveluvastaavan sekä 2. luo-

kan opettajan aloitteesta sitä lähdettiin kehittelemään. Yhtenä vaihtoehtona yhteistyölle 

oli maakunnallisen Kulttuurinen mediamatka halki Suomen -hankkeen tehtävävihot, joita 

päätettiin käyttää. Tehtävävihot eivät sellaisenaan soveltuneet 2.-luokkalaisille, koska ne 

on suunnattu 4.-luokkalaisille, joten niitä muokattiin 2.-luokkalaisten tasolle sopiviksi.  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, miten maakunnallisen Kulttuurinen media-

matka halki Suomen -hankkeen tehtävävihot soveltuvat Mynämäen kunnankirjaston ja 

Laurin koulun 2. luokkien väliseen jokavuotiseen yhteistyöhön ja täyttävätkö ne opetta-

jien toiveet ja mitä kehitysehdotuksia on mediamatkan sekä koulun ja kirjaston väliseen 

yhteistyöhön. Näitä selvitetään kvalitatiivisesti eli laadullisesti teemahaastattelemalla 

kahta 2. luokan opettajaa sekä havainnoimalla Turun kaupunginkirjaston mediamatkaa 

ja Mynämäen kunnankirjaston Kulttuurista mediamatkaa halki Suomen -hankkeen toteu-

tusta. 

Opinnäytetyössä selvitellään perusteita kirjaston ja koulun väliselle yhteistyölle sekä mo-

nilukutaitoa, jonka alakäsite mediakasvatus on. Varsinais-Suomen maakunnallista me-

diakasvatussuunnitelmaa käsitellään myös, koska se on pohjana Varsinais-Suomen 

maakunnalliselle Kulttuurinen mediamatka halki Suomen -hankkeelle, jota käytettiin My-

nämäen kunnankirjastossa Mynämäen kunnankirjaston ja Laurin koulun 2.-luokkalaisten 

välisen yhteistyön aloittamisessa. Opetussuunnitelmasta ja kirjastolaista löytyy myös pe-

rusteita kirjaston ja koulun väliseen yhteistyöhön. Mynämäen kunnankirjaston aikaisem-

mat kirjastopalvelut koululaisryhmille, kuten esikoululaisten jokavuotinen lukuprojekti 

Kainaloinen tuodaan myös esille. Teemahaastattelun ja havainnoinnin perusteita käsi-

tellään myös teoreettisesti. 
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2 KIRJASTON JA KOULUN YHTEISTYÖ 

Kirjastoalan kansainvälisen kattojärjestön IFLA:n (2003, 1) ohjeissa mainitaan lastenkir-

jastotyöstä, että kirjaston tulisi vastata yhteisön kasvaviin muutoksiin ja tiedon sekä kult-

tuuristen elämysten tarpeisiin. Jokaisen lapsen tulisi tuntea oma paikallinen kirjastonsa 

niin, että osaa toimia ja kulkea siellä. 

2.1 Kirjaston ja koulun välinen yhteistyö 

Lukuinto-oppaassa todetaan, että koulun ja kirjaston yhteistyön tiivistymisen huomaa, 

kun toimitaan molemmissa tiloissa ja koetaan toinen kollegaksi sekä yhteistyö hyödyl-

liseksi resurssiksi. Koulu ohjaa oppilaat kirjaston asiakkaiksi sekä tarjoaa pedagogista 

osaamistaan. Kirjasto puolestaan tarjoaa aineistoresursseja ja tiedonhallinnan osaa-

mista. (Ikonen, Innanen & Tikkinen 2015, 6.) Parhaimmillaan yhteistyö on silloin, kun sitä 

tehdään aina esiopetuksesta alkaen opiskelun kaikissa vaiheissa, mutta se edellyttää 

kirjastoissa riittävää henkilöstöä, uusia toimintamalleja ja kirjastohenkilöstön pedagogis-

ten valmiuksien vahvistamista (Dromberg 2009, 11). 

Kirjaston lähtökohtana palveluihin, joita se tarjoaa koululle, on Laki yleisistä kirjastoista 

(1492/2016), joka tuli voimaan 1.1.2017. Lain tavoitteisiin (2§) kuuluu edistää väestön 

yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, 

lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja 

osaamisen kehittämiseen, aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Läh-

tökohdiksi mainitaan vielä yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. 

Laissa yleisille kirjastoille (1492/2016) mainitaan yleisen kirjaston tehtäviksi (6§) muuan 

muassa, että se tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, edistää luke-

mista ja kirjallisuutta, tarjoaa tietopalvelua, ohjausta tiedon hankintaan ja sen käyttöön 

sekä monipuoliseen lukutaitoon ja tarjoaa tiloja oppimiseen. Laissa yleisistä kirjastoista 

(1492/2016) on myös mainittu yhteistyön (11§) kohdalla, että kirjasto voi näiden tehtä-

vien hoitamiseksi toimia yhteistyössä muuan muassa päiväkotien, koulujen ja oppilaitos-

ten kanssa. 
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Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2014, 17), jossa käsitel-

lään oppimiskäsitystä, nähdään oppilas aktiivisena toimijana, joka oppii asettamaan ta-

voitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti, että yhdessä muiden kanssa. Op-

pimisesta mainitaan myös, että se tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opet-

tajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Valtioneu-

voston asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista 

ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012)) tavoitteita ovat sivistyksen, tasa-arvoisuuden 

ja elinikäisen oppimisen edistäminen, mikä on yhteneväinen myös Laissa yleisille kirjas-

toille mainituille tavoitteille. Lainsäätäjä näkee siis peruskouluilla ja yleisillä kirjastoilla 

yhteneviä tavoitteita, jotka ovat hyviä lähtökohtia yhteistyön käynnistämiseen. 

Paikallinen opetussuunnitelma on tärkeä osa ohjausjärjestelmää, sillä se ilmentää sekä 

valtakunnallisia että paikallisia tavoitteita ja tehtäviä. Se ohjaa koulupäivän ja antaa pe-

rustan sille. (Opetushallitus 2014, 9.) Mynämäen kunnan paikallisessa opetussuunnitel-

massa painotetaan laaja-alaista osaamista. Laaja-alaisen osaaminen tarkoittaa tietojen, 

taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Ihmisenä kasvami-

nen, opiskelu, työnteko, sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttä-

vät nyt ja tulevaisuudessa tiedon- ja taidonalan ylittävää ja yhdistävää osaamista. Kukin 

oppiaine rakentaa osaamista oman tiedon- ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä hyö-

dyntäen. Osaamisen kehittymiseen vaikuttavat sekä ne sisällöt, joiden parissa työsken-

nellään, että erityisesti se, miten työskennellään ja miten oppijan ja ympäristön vuorovai-

kutus toimii. Osa-alueina ovat ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja 

viestintäteknologinen osaaminen, työelämätiedot ja yrittäjyys sekä osallistuminen, vai-

kuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. (Mynämäen kunta 2017) 
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Toimintakulttuurin ytimenä on oppiva yhteisö, jonka kautta saadaan edellytyksiä yhdessä 

oppimiseen, toisilta oppimiseen, tutkimiseen, kokeilemiseen sekä onnistumisen ja innos-

tumisen kokemuksiin. Yhteisö rohkaisee jokaista jäsentään yrittämään ja oppimaan vir-

heistä. Oppimisympäristö on myös tärkeä, sillä sen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin 

ratkaisuihin sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista. Koulun sisä- ja 

ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään luontoa ja rakennettua 

ympäristöä. Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja monet muut yhteis-

työtahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä. Olennaisena osana oppimisympä-

ristölle mainitaan tieto- ja viestintäteknologia, sillä se vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja 

yhteisöllisen työskentelyn taitoja. (Mynämäen kunta 2017.)  

Koulun ja kirjaston välisiä yhteistyömuotoja on useita, kuten kirjastonkäytön opetus, tie-

donhaku- ja tiedonhallintataitojen tukeminen, aineiston esittely, lukemaan innostaminen 

sekä koulujen materiaalinen ja koulukirjastojen ammatillinen tukeminen (Heinonen 2011, 

15). Tampereen kaupungin, koulun ja kirjaston välisessä yhteistyösuunnitelmassa 

(2017, 10) mainitaan, että kirjasto on monipuolinen oppimisympäristö ja sen aineistot 

sekä palvelut tukevat opetussuunnitelman monilukutaidon tavoitetta. Kirjastokäynnitkin 

voidaan nivoa käynnissä oleviin ilmiöpohjaisiin kokonaisuuksiin. Yhteistyötä voidaan 

tehdä niin, että kirjasto vierailee koululuokassa tai koululuokka vierailee kirjastossa.  

Kirjastonkäytön opetuksen kautta tehdään kirjasto lapsille tutuksi ja mieleiseksi paikaksi. 

Lapset halutaan johdattaa tiedon portaille vaiheittain opettamalla heitä käyttämään kir-

jaston palveluja ja tiedonhaun apuvälineitä. Kirjastonkäytön opetuksella tuetaan koulujen 

opetustyötä ja kirjastokäyntien avulla lapsi oppii sosiaalista kanssakäymistä sekä yhdes-

säoloa. Kun tutustutetaan lapsia kirjoihin esittelemällä ja vinkkaamalla niitä, tuetaan lu-

kemaan oppimista ja lukuharrastusta. (Louhikari & Alin 2002, 61.) Tärkeää on myös, että 

kirjaston henkilökunta tulee tutuksi ja saadaan luotua ehkä pitkäaikainenkin asiakkuus-

suhde. Tutulta kirjaston työntekijältä on helpompaa kysyä neuvoa ja apua kirjaston ai-

neiston hakemisessa. 
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2.2  Mynämäen kunnankirjaston ja koulujen välinen yhteistyö 

Mynämäen kunta sijaitsee 30 kilometrin Turusta valtatie 8:n varressa. Mynämäki kuuluu 

Turun talousalueeseen ja on Turun naapurikunta. Uuteenkaupunkiin on matkaa 45 kilo-

metriä ja Raumalle 60 kilometriä. Mynämäki-niminen paikkakunta on ollut olemassa ai-

nakin 1500-luvulta lähtien, ja ruotsinkielistä nimeä Virmo tai Wirmo näkyy jopa 1300-

luvun asiakirjoissa. Uusi Mynämäen kunta perustettiin 2007, kun vanha Mynämäen 

kunta ja Mietoisten kunta lakkautettiin. Mynämäen kunnassa oli asukkaita 7793 huhti-

kuussa 2018. (Mynämäen kunta 2018.) 

 

Mynämäellä järjestetään nykyään perusopetusta kuudessa koulussa, jotka ovat Asema, 

Huoli, Karjala, Lauri, Pyhä, Tarvainen ja Tavastila. Laurin koululta, jossa toimii sekä ala-

koulu että yläkoulu, on 650 metriä kirjastolle. Muiden koulujen etäisyydet pääkirjastolta 

ovat: Asema 3,7 kilometriä, Huoli 5,2 kilometriä, Karjala 18,4 kilometriä, Pyhä 9,4 kilo-

metriä, Tarvainen 7,2 kilometriä ja Tavastila 7,6 kilometriä. Tavastilan koululta on ly-

hempi matka Mietoisten itsepalvelukirjastoon, jonne on 200 metriä. Mynämäellä on myös 

lukio, josta on noin 210 metriä kirjastolle. Mynämäeltä löytyy myös ammatillista koulu-

tusta Rasekon toimipisteessä, josta on 1,2 kilometriä kirjastoon. Mynämäen kunta on 

yksi Raision seudun koulutuskuntayhtymän omistajista. Toimipiste tarjoaa mahdolli-

suutta opiskella taideteollisuusalan perustutkinto, jonka osaamisaloina ovat muinaistek-

niikka tai puuseppä. (Mynämäen kunta 2018.) 
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Mynämäen kunnankirjastoon kuuluu pääkirjasto ja Mietoisten itsepalvelukirjasto. Laitilan 

kaupungin kirjastoauto hoitaa Mynämäen sivukoulujen kuten Karjalan, Tarvaisten, Huo-

lin, Aseman ja Pyhän oppilaiden kirjastopalvelut sekä Leinikin koulutusyksikön kirjasto-

palvelut kouluvuoden aikana. (Mynämäen kunta 2018) Mynämäen kunnankirjasto on 

yksi Vaski-kirjastoista. Vaski-kirjasto on vuonna 2008 perustettu, nyt 18 kunnan ja 57 

toimipisteen kirjastoyhteistyö. Vaski-yhteistyö mahdollistaa asiakkaille muuan muassa 

yhteisen kirjastokortin, yhteisen kirjastokokoelman ja maksuttomat aineistokuljetukset. 

(Vaski 2018.) Alapuolella on kuva Mynämäen kirjastosta. 

 

Kuva 1. Mynämäen kunnankirjasto (Mynämäen kunnankirjaston kuva-arkisto). 

2.2.1 Kirjastonkäynnin opetukset 

Mynämäen kunnankirjastolla on 7. luokille pidetty kirjastonkäytön opetusta jo pari vuosi-

kymmentä. Nykyään se on kirjaston esittelyä, tiedonhakukoneiden opastusta ja ryhmä-

työnä suoritettavia tiedonhakutehtäviä. Opettajan toiveiden ja aikataulun mukaan sitä 

voidaan muokata tarpeita vastaavaksi. Mynämäen lukion oppilaille on silloin tällöin esi-

telty tietokantoja ja mitä mistäkin löytyy. Oppitunnilla on esitelty asiasanotusta ja tiedon-

hakua sekä tehty muutama tiedonhakutehtävä.  

Esikoululaisille on ollut vuodesta 2010 alkaen kaksivaiheinen lukuprojekti Kainaloinen, 

johon kuuluu myös leikillistä kirjastonkäytön opetusta. Lukuprojektin tavoitteina on tutus-

tuttaa lapset erilaisiin kirjoihin, kuten tietokirjaan, runokirjaan, perinteiseen ja moderniin 

satukirjaan. Lukuprojektiin kuuluu myös omavalintainen kirja, äänikirja ja vanhemman 

oma lempikirja lapsuudesta. Tarkoitus on, että lukuprojektin kirjoihin tutustutaan yhdessä 

vanhemman, isoäidin tai kummin kanssa mukavasti lähekkäin turvallisesti kainalossa. 

Mynämäessä on esikouluja seitsemän: Mynämäen keskustassa neljä, Tavastilassa, Py-

hällä ja Karjalassa yksi. Esikouluryhmä vierailee kirjastossa tai kirjastovirkailija vierailee 

ryhmässä. Varsinkin sivukoulujen taloudelliset resurssit ovat niin pienet, etteivät ne pysty 

järjestämään kuljetusta kahta kirjastovierailua varten.  
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Kainaloisen kautta luotu yhteys katkeaa jonkin ajan kuluttua ja lapset eivät välttämättä 

enää muista, mitä kivaa he ovat tehneet kirjastossa. Nichole L. Smith (2012, 20) toteaa-

kin koulun ja kirjaston suhdetta käsittelevässä artikkelissaan, miten tärkeää on mainos-

taa kirjaston palveluja ja saada koululuokkia vierailulle. Perusteeksi siihen hän toteaa, 

että niin oppilaat huomaavat, miten turvallinen paikka kirjasto on ja miten välittäviä työn-

tekijöitä siellä on. Kirjaston työntekijät haluavat palvella oppilaita koulun suhteen ja hen-

kilökohtaisissa kirjatoiveissa. (Smith 2012, 20.) 

Luokka-asteille 1.--6. ei Mynämäessä ole ollut säännöllistä ja jokavuotista kirjastonkäy-

tön opetusta. Yksittäisiä kertoja on ollut, kun 1.-luokkalaiset ovat tulleet kirjastoon ke-

väällä ja heille on esitelty uutuuskirjoja sekä kerrottu kirjaston sääntöjä. Keväällä 2017 

kokeiltiin QR-koodi-suunnistusta yhdessä 2.-luokkalaisten kanssa ja oppilaat pitivät siitä 

kovasti. Aiheena oli Mynämäen eläinaiheiset kirjat ja tarkoitus oli opettaa lapsille, missä 

lemmikkieläin- (67.45) ja eläinkirjat (58) sijaitsevat. Luvut viittaavat yleisten kirjastojen 

luokitusjärjestelmään. Alla pari kuva toteutetusta QR-koodi-suunnistuksesta Mynämäen 

kunnankirjastossa 

 

Kuva 2. QR-koodikirja hyllyssä (Mynämäen kunnankirjaston kuva-arkisto). 

 

Kuva 3. QR-koodisuunnistus (Mynämäen kunnankirjaston kuva-arkisto). 
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2.2.2 Lukudiplomikirjat ja kirjasarjat 

Mynämäellä Laurin koulun oppilaat (2.–6. luokkalaiset) ovat käyneet lainaamassa itse 

kirjallisuutta kerran kuussa tai useammin. Luokille on omat kirjastokortit, joita säilytetään 

Mynämäen kunnankirjastolla. 7.-9. luokkalaiset lainaavat äidinkielen tehtäviä varten kir-

joja. Sivukouluilla käy Laitilan kaupunginkirjaston kirjastoauto paitsi Tavastilan koululla, 

jonka lähellä sijaitsee Mietoisten itsepalvelukirjasto. Mynämäen kunnankirjasto on hank-

kinut lukudiplomikirjoja, ja niitä pidetään esillä tällä hetkellä nuorten osastolla omassa 

hyllyssään. Vaski-yhteistyön kautta Mynämäen kunnankirjastolla on mahdollisuus tilata 

opettajien toivomuksesta luokalle halutut lukudiplomikirjat, jos niitä ei ole saatavilla tar-

vittavaa määrää Mynämäen kunnankirjastolla. Lukudiplomikirjojen sijaintipaikka muuttuu 

syksyllä 2018, kun muutostyöt alkavat. Mynämäen kunnankirjastossa on tekeillä palve-

lukonseptin muutoshanke, johon on saatu valtiolta rahallista tukea.  

Sivukoulut käyttävät Kunnarin lukudiplomilistoja eri luokka-asteille, joiden tuottaja on 

Opetushallitus. Laurin koulussa on alakoulussa käytössä koululle tehdyt omat lukudiplo-

milistat, jotka on tehnyt koulun opettaja. Yläkoululla luetaan seitsemän omavalintaista 

kaunokirjallista teosta ja valitaan tehtävälistasta seitsemän erilaista tehtävää, jotka pa-

lautetaan opettajalle toukokuun puoliväliin mennessä. 

Toukokuussa pidetään lukudiplomijuhla, joko kirjastossa tai koululla. Esiintyjiksi on han-

kittu kirjailijoita tai kuten parina viime vuonna on ollut Tampereelta Teatteri Mukamaksen 

esitykset Kotiläksy 1 ja Kotiläksy 2. Mynämäen kunnankirjasto tarjoaa kirjasarjoja koko 

luokan käyttöön ja niitä hankitaan vuosittain lisää. Oppimateriaalikeskuksen kautta 

http://oppimateriaali.turku.fi/ opettajat voivat myös tilata haluamaansa kirjasarjaa. 

 

http://oppimateriaali.turku.fi/
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2.2.3 Näyttelyt ja kirjailijavierailut 

Koulun ja kirjaston kulttuuriyhteistyö on enemmän elämyksellistä tietoa, osallistavaa ja 

kokemuksia antavaa (Nikander 2000, 30). Mynämäen kirjasto- ja kulttuuritoimi on järjes-

tänyt monta näyttelyä, jotka ovat hyödyntäneet alueen kouluja. Viime vuonna oli huhti-

kuussa Koneen säätiön ylläpitämän taiteilijaresidenssin Saaren kartano kanssa irakilai-

sen Hodhayfa Salihin näyttely Put yourself in their place -Asetu heidän asemaansa. Ku-

vaamataidon opettaja yläasteelta tuli oppilaidensa kanssa Laurin koulusta tapaamaan 

taiteilijaa ja tutustumaan näyttelyyn.  

Viime vuonna oli myös Elämää Mynämäellä sata vuotta sitten -näyttely, jossa Mynämäen 

kirjastoon oli luotu erilaisia interiöörejä, kuten vanhan ajan joulu, koulu ja kauppa. Kou-

lulaisryhmät osallistuivat rekvisiitan valmisteluun niin, että he tekivät vanhan ajan joulu-

kuusen koristeita tai valmistivat joulupöytään askartelumassasta erilaisia ruokia kuten 

silakoita ja leipiä. Käsityötunnilla opettaja toi oppilaita kirjastoon tekemään kirjontalap-

puja ryijyyn, joista koottiin Yhdessä-taideryijy. Koululuokille järjestettiin Mynämäen kir-

jastossa tarinallisia opastuskierroksia, joissa oli myös kokemuksellisia sisältöjä. Multime-

diaesityksessä kuvattiin Korvensuun tehdasalueen elämää viime vuosisadan alussa. En-

simmäinen Suomessa valmistettu auto tehtiin Mynämäen Korvensuussa 1913. Kirjas-

toon koottiin myös valokuvanäyttely vuoden 1917 aikakauden tapahtumista ja elämästä. 

Näyttelyn toteuttivat yhdessä Mynämäen kunta ja Rotaryklubi ja sen yhtenä tavoitteena 

oli aikaansaada osallistavaa yhdessä tekemistä. (Tmi Kitola 2017.) 

 

Kuva 4. Lelut vanhan ajan koulussa (Mynämäen kunnankirjaston kuva-arkisto). 
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Vuoden 2018 toukokuussa järjestyi toivottu kirjailijavierailu Mynämäen Laurin koululle. 

Kirjailija Jyri Paretskoi vieraili ensin Raision kaupunginkirjastossa ja sen jälkeen tuli seu-

raavana päivänä Mynämäen Laurin koululle tapaamaan 7. ja 8. luokkalaisia. Vierailu oli 

ilmeistä päätellen mukaansa tempaava ja osallistava: Jyri Paretskoi elävöitti Shell’s An-

gels kirjojensa henkilöhahmot tempaamalla nuoria mukaan näyttelemään henkilöhah-

moja erilaisten rekvisiittojen, kuten vaatekappaleiden kanssa. Mynämäen kunnankirjasto 

tarjosi Laurin koululle tämän kirjailijavierailun. 
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3 MEDIAKASVATUS 

3.1 Mediakasvatuksen periaatteet 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO:n eli Yhdisty-

neiden kansakuntien kasvatus, tiede- ja kulttuurijärjestön (2013, 47) mukaan pitkän ajan 

sitoutuminen informaation esille tuomiseen, mahdollistamiseen ja osallistamiseen tieto-

yhteiskunnassa, demokratiassa ja hyvässä hallinnossa on tärkeää ajatellen tiedon ja 

kommunikaation välisen suhteen arvoa sekä kykyä tehdä tietoisia päätöksiä. Tiedon ja 

kommunikaation välisen suhteen arvoa voidaan parantaa ja vahvistaa kehittämällä ky-

kyjä (tiedot, taidot ja asenteet), joita kuvaavat osittain päällekkäiset käsitteet median 

sekä informaation luku- ja kirjoitustaidoista. Informaation lukutaidot keskittyvät tiedon 

hallinnan sekä informoiduksi tulemisen prosessin päämääriin. Informaation lukutaidot 

keskittyvät oppimisen oppimiseen ja päätösten tekemiseen, sen painotusalueiden tar-

peiden ja ongelmien määrittämisen, olennaiseen tiedon kriittiseen tarkasteluun ja vas-

tuulliseen käyttöön. 

 Medialuku- ja kirjoitustaidoilla on sama merkitys, mutta ne lähtevät eri lähtökohdasta. 

Informaation luku- ja kirjoitustaidot keskittyvät tiedon käyttäjään autonomisena päätök-

sen tekijänä, kansalaisena ja oppijana, kun taas medialuku- ja kirjoitustaidot tutkii, millä 

tavalla mediaympäristö helpottaa, muokkaa, tekee mahdolliseksi ja joissakin tapauk-

sissa ehkäisee. Henkilö, joka on medialuku- ja kirjoitustaitoinen, ymmärtää median roo-

lien ja toimintojen luonteen. (UNESCO 2013, 47.) 

Anne Seppänen (2014) toteaa blogissaan monilukutaidosta, että yleissivistys on sen 

osuvin vastine ja tulkinta sekä ymmärtäminen ovat sen avainlauseita. Monilukutaidolla 

syvennetään ja laajennetaan oppijan ymmärrystä maailmasta. Mediakasvatusta Seppä-

nen pitää monilukutaidon alakäsitteenä. Se jäsennellään joko oppimisen välineeksi tai 

kohteeksi. Mediaa voisi siis pitää kynänä. Medialla luodaan ja tuotetaan sisältöjä sekä 

yritetään saavuttaa ymmärrystä ja ilmaista tunteita. Samalla omaksutaan tietoa käsitel-

tävistä asioista, mikä tekee sen sopivaksi kokonaisuuksia tarkastelevaan ilmiöpohjai-

seen opetukseen. 
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Mediakasvatus tarkoittaa tietoista yritystä harjaannuttaa ihminen aktiiviseksi ja kriittiseksi 

median käyttäjäksi. Mediakasvatus on yhdessä oppimista, ja se tuottaa edelleen media-

taitoa, joka voi toimia suojana riskivaikutuksia vastaan. Yksinkertaistettuna mediakasva-

tus on sääntöjen ja rajojen asettamista lapselle sekä mahdollisuus kokeilla erilaisia me-

dialaitteita. (Korhonen 2010, 22.) Mediavälineitä ovat esimerkiksi perinteiset joukkotie-

dotusvälineet, kuten sanoma- ja aikakauslehdet, televisio sekä radio. Näiden lisäksi esi-

merkiksi musiikkisoittimet, kamerat, pelikonsolit, tabletit, e-lukulaitteet, tietokoneet, kan-

nettavat tietokoneet sekä älypuhelimet ovat nykyajan mediavälineitä. Kaikki viestit, joita 

mediavälineillä tuotetaan, ovat mediasisältöjä. Niitä voivat olla esimerkiksi tekstiviestit, 

elokuvat, valokuvat, e-kirjat, televisio- ja radio-ohjelmat, pelit, keskustelupalstojen viestit, 

uutiset, blogitekstit ja videot (Kansallinen Audiovisuaalinen Instituutti 2016, 5.) Media-

kasvatuksella tai mediaopetuksella tarkoitetaan opastusta mediataitoihin, jotka ovat vält-

tämättömiä kansalaistaitoja ja keskeinen osa yleissivistystä – mediasivistystä. Juuri siksi 

mediakasvatuksessa pyritään lukemaan rivien välejä ja katsomaan kuvien taakse, toimi-

maan mediakriittisesti rakentavalla tavalla. (Merilampi 2014, 11.) 

Mediakasvatuksen avulla lapsia voidaan ohjata hyödyntämään median mahdollisuuksia 

muuan muassa tutkivassa oppimisessa ja erilaisten ihmisten välisessä vuorovaikutuk-

sessa sekä kohdistamaan uteliaan katseen ja kokeilun eri medioiden tuotantoprosessei-

hin ja ilmaisutapoihin (Salomaa 2016, 137). Mediapedagogiikan tarkoitus on kehittää 

lasten ymmärrystä ympäröivästä maailmasta sen kautta, että he saavat luoda itse sekä 

ajatella että heijastaa sen luomansa ympärillä (Lundgren Öhman 2014, 12). Tärkeim-

pänä kohderyhmänä pidetään 9 - 12 vuotiaita lapsia (OKM 2012, 20). 

Mediakasvatusta ei voida kuitenkaan pitää pelkkänä mediavälineiden ja -sisältöjen käyt-

tönä. Mediakasvatus on tavoitteellista vuorovaikutusta, ja sen osapuolina ovat kasvat-

taja, kasvatettava ja mediakulttuuri. Tavoitteena on medialukutaito ja medialukutaitoisia 

kulttuurin toimijoita (Kupiainen & Sintonen 2009, 15, 30-31.) Tärkeitä tavoitteita on myös 

lukemaan innostaminen ja lukuharrastuksen tukeminen. Kirjaa on pidetty tärkeimpänä 

mediakasvatukseen liittyvänä välineenä. Radio on selvästi vähiten tärkeä. Tärkeimpinä 

aiheina mediakasvatuksessa on pidetty tiedonhallintataitoja sekä faktan ja fiktion erotta-

mista. (OKM 2012, 20.)  
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Myös asenteet ovat tärkeitä huomioitavaksi. Markus Bergenordin (2014, 67) mukaan on 

tärkeää, että pedagogit antavat lasten kokeilla ja tutustua erilaisiin laitteisiin. Hän myös 

toteaa, että voi olla pelottavaa, jos pedagogi ei itse hallitse laitteita niin hyvin kuin halu-

aisi. Se voi aiheuttaa esteen. Mutta osallistumalla lasten oppimiskokemukseen ja kokei-

luun pedagogi saa olla mukana ottamassa askeleita, joita ei olisi itse välttämättä ottanut 

tai voinut aavistaa. 

 

Kuva 5. Lapsi tabletin kanssa (Mynämäen kunnankirjaston kuva-arkisto) 
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3.1.1 Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa 

Laissa yleisistä kirjastoista (1492/2016) luetellaan kirjastolle asetetut tavoitteet ja siellä 

mainitaan yhtenä tavoitteena lukemiskulttuuri ja monipuolinen lukutaito. Kirjaston perin-

teinen tehtävä on ollut lukuharrastuksen tukeminen ja edistäminen. Mediakasvatus onkin 

toimintaa, joka vahvistaa monilukutaitoa ja mediasisältöjen käyttöä. Yleisten kirjastojen 

laatusuosituksessa kirjastoja ohjataan nykyistä enemmän sellaisiin palveluihin, joiden 

sisällöt ovat osa ihmisten arkea (OKM 2010, 37). Mediakasvatuksen katsotaan olevan 

kirjaston tärkeimpiä kirjastopalveluita, jotka liittyvät tulevaisuuden taitoihin ja kansalai-

suuteen. Mediakasvatuksen tehtävä ei enää ole suojella media käyttävää ihmistä erilai-

silta vaaroilta tai jopa medialta, vaan tarjota tietoa median käytöstä ja kasvattaa media-

älyä, mediarohkeutta ja medianhallintaa (Heinonen 2011, 19). 

Pirjo Sallmén (2009, 15-21) on määritellyt kirjastojen keskeiset mediakasvatuksen alueet 

seuraavasti: Tiedonhaku ja tiedonhallintataidot, uudet lukutaidot (tavoitteena medialuku-

taito), digitaaliset pelit ja pelaaminen (tavoitteena pelilukutaito), sosiaalisen median tun-

temus ja sen hyödyntäminen kirjastotyössä (tavoitteena verkostoituminen) sekä tekijän-

oikeudet (tavoitteena informaatiolukutaito, medialukutaito, pelilukutaito). Sallmén toteaa 

myös, että kaikkea mediakasvatukseen liittyvää ei ole kirjastoillakaan mahdollisuutta tar-

jota. Tarkkaan täytyy miettiä, mitkä ovat ne alueet, joihin kirjastoilla on valmiudet, sillä 

kirjastojen asiakaskunta on laaja ja ne tavoittavat kaikki ikäluokat. 

Mediametkaa-kirjasta (2012, 7) löytyy osuva runomuotoinen resepti mediatuokioihin. 

Lataa akku. 

Leivo mobiilikakku. 

Raaka-aineet simppelit: 

Kännykkäkamera ja muut pelit. 

Kourallinen kuvia ja kirjaimia. 

Hetkessä herkullista journalismia. 

Kokkaa kirjaimet lauseiksi. 

Kerro mitä, miten ja miksi. 

Etsi ääniä ja tallenna ne. 

Leivo oma äänitallenne. Sekoita ja vatkaa. Jatka kuunnellen matkaa.
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3.1.2 Mediakasvatus koulussa 

Mediakasvatus sisältyy Perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisuuden osioihin, 

joissa käsitellään monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. Laaja-alai-

suudella tarkoitetaan sekä osaamisen luonnetta, että sisältöä. Yhä enemmän tarvitaan 

tiedonaloja yhdistävää moniulotteista ja monialaista osaamista. (Halinen & Jääskeläinen 

2015, 28.)  

Perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisuuden osiossa sanotaan monilukutai-

dosta (Opetushallitus 2014, 22, L4), että se tarkoittaa erilaisten tekstien tuottamista, tul-

kitsemista ja arvottamista. Se on myös taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää 

ja arvioida tietoa eri muodoissa ja ympäristöissä. Monilukutaito myös tukee kriittistä ajat-

telua ja oppimisen taitojen kehitystä. Tärkeää on, että oppilaat harjoittelevat näitä taitoja 

sekä perinteisissä, että monimediaisissa oppimisympäristöissä. (Opetushallitus 2014, 

22.) 

Perusopetussuunnitelman laaja-alaisuuden osiossa (Opetushallitus, 2014, 23, L5) sano-

taan tieto- ja viestintäteknologisesta osaamisesta, että se on tärkeä osa kansalaistaitoa 

ja osana monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Sitä hyödynnetään eri oppi-

aineissa, oppimiskokonaisuuksissa ja muussa koulutyössä. Tieto ja viestintäteknologian 

osaamisessa on neljä pääaluetta: laitteiden, termien ja käytön ymmärtäminen sekä 

omien tuotosten tekeminen; tiedon ja teknologian käyttäminen vastuullisesti ja turvalli-

sesti; tiedon ja viestintäteknologian käyttö tiedonhallinnassa sekä luovassa ja tutkivassa 

työskentelyssä, oppilaiden harjoittelu ja kokeilu myös tieto- ja viestintäteknologian käy-

töstä vuorovaikutuksessa sekä verkostoitumisessa. (Opetushallitus 2014, 23.) 
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Kun Mynämäen Laurin koulun 2. luokan opettajien haastateltiin (haastattelu 1 ja 2, 2018) 

myös heiltä kysyttiin, miten he toteuttavat mediakasvatusta omille luokilleen. Toinen 

opettaja (Haastattelu 2, 2018) on ollut kiinnostunut tieto- ja viestintätekniikasta ja hän oli 

jo opiskeluaikana valinnut harjoittelukoulun, jossa oli TVT-painotteinen (tieto- ja viestin-

tätekniikka) luokka ja sen myötä on ollut luonnollista käyttää sitä taitoa myös oppilaiden 

kanssa. Hän tekee mediakasvatusta paljon ja eri oppiaineissa. He tutustuvat erilaisiin 

tekstityyppeihin ja mistä eri välineistä niitä voidaan saada. He katsovat TV-uutisia, teke-

vät tutkimustyötä siitä tai tekevät omia TV-uutisia. He kuuntelevat radiokuunnelmia, käyt-

tävät internettiä tiedonhakuun, tekevät videoita ja kuvaavat valokuvia. Valokuvista on 

koottu myös pieni kirjanen (appi tabletissa), jossa on kuville omat paikat ja niiden ala-

puolelle voi kirjoittaa kuvatekstin. Ohjelmaa ei voi jakaa kotiin, joten kuvakirjat tuloste-

taan koululla kotiin vietäväksi. Oppilaat kokevat tämän mielenkiintoiseksi. Opettaja mai-

nitsi omasta digiloikasta sen, että se hänen mielestään koskee enemmän opettajia ja 

heidän valmiuksiaan sekä kouluttautumistaan.  

Laurin koulussa on 40 Chromebookeja, 20 Android tabletteja ja juuri saatiin iPad- laitteita 

20. Helpottaisi, jos olisi luokkakohtaiset laitteet, mutta se ei ole vielä mahdollista resurs-

sien takia. Mynämäen Laurin koulussa on oppilaita 530. Pääsääntöisesti jokaisella luo-

kalla on vuorot tabletti- ja tietokonetunneille kerran viikossa, mutta jos aikoja on vapaana, 

niin sitten on mahdollisuus käyttää laitteita kaksi oppituntia peräkkäin. Mynämäen kun-

nan paikallisessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa mainitaan oppimisympäristö-

jen kohdalla, että oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan käyttää oppimisen tukena 

huoltajien kanssa sovittujen tapojen lailla, mikä mahdollistaa sen, että kaikilla oppilailla 

on pääsy viestintä- ja tietotekniikan käyttöön (Mynämäen kunta 2017).  
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Toinen opettaja (Haastattelu 1, 2018) kokee itsensä epävarmaksi sähköisten laitteiden 

kanssa, mutta käyttää niitä kyllä. Hän katsoo oppilaiden kanssa elokuvia, YouTube-vi-

deoita ja opettaa tietokoneen käyttötaitoa sekä kriittistä mediatietämystä. Hän tutustuu 

lasten kanssa myös sanomalehtiin ja kirjallisuuteen. He ovat myös valokuvanneet. Pää-

sääntöisesti sähköisten materiaalien käyttö on opettajalähtöistä johtuen siitä, ettei luo-

kalle ole omia koneita. Opettaja työskenteli aikaisemmin Tarvaisten sivukoululla, jossa 

oli kaikille luokille omat koneet, mutta opiskelijamäärä oli siellä huomattavasti pienempi 

kuin Laurin koululla. Digiloikan kohdalla hän mainitsi, että siihen velvoitetaan, mutta se 

on resurssikysymys, koska isossa yksikössä ei ole laitteita riittävästi. Opettaja mainitsi 

myös, että Aapinen muuttuu vähitellen digitaaliseksi, mutta hän pitää enemmän paperi-

kirjasta. Isommilla luokka-asteilla (3.-6.luokat) otetaan isompia digiloikkia ja se on heille 

varmaan hyvä, mutta 1.-2 luokille ei vielä kaiken tarvitse olla digitaalista vaan tulee olla 

myös aikaa sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä ihan vaan lötköttelyyn. Opettajalle oli 

eräs lapsi sanonut, että hänen paras kaveri on kännykkä, tai siis lapsi tarkoitti kaveria 

Whatsapp-sovelluksessa. Medialaitteet ovat kuitenkin tarpeellisia. Median käyttö on lap-

sille arkipäivää ja vanhemmat myös reagoivat heti, kun opettaja laittaa nettiin jotain tie-

dotuksia. 

3.2 Varsinais-Suomen mediakasvatussuunnitelma 

Varsinais-Suomen mediakasvatussuunnitelman (Hannula ym.,2015) tarkoitus on tukea 

kirjastoja, joissa tehdään mediakasvatusta, sekä innostaa niitä kirjastoja, joissa ei vielä 

ole ehditty paneutua asiaan. Suunnitelma on laadittu myös siksi, että yhteistyö media-

kasvatuksen alalla maakunnan kirjastojen välillä tulisi entistä helpommaksi.  Jokaisen ei 

tarvitse osata kaikkea, mutta jokainen osaa jotakin, joten jokaisella on yhteistyössä jotain 

annettavaa. Tämän mediakasvatussuunnitelman avulla voidaan tiedostaa omat vahvuu-

det ja suunnitella tulevaa. Suunnitelmassa käsitellään mediakasvatuksen periaatteita 

sekä käytännön töitä, joita päivitetään vuosittain, kuten eri kohderyhmien mediakasva-

tusta ja täydennyskoulutusta.  
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Mediakasvatusta on myös pohdittu Varsinais-Suomen mediakasvatussuunnitelmassa 

opetussuunnitelman 2016 kautta ja yhteyttä siihen. Suunnitelmassa on myös kuvattu ta-

voitteet, mutta toimintaideat esitellään nettisivustolla, jonne on helppo lisätä suositeltavia 

linkkejä myös kesken vuotta: http://fi.padlet.com/vskirjastot/mediakasvatussuunnitelma. 

Varsinais-Suomen mediakasvatussuunnitelmassa esitellään myös maakunnalliset pai-

nopisteet ja kehittämiskohteet. 

Mediakasvatussuunnitelma keskittyy yleisten kirjastojen ja esi- ja perusopetuksen väli-

seen yhteistyöhön. Keskeinen ajatus on, että mediakasvatus ei ole sidottu pelkästään 

sähköisten laitteiden käyttöön. Mediakasvatusta ovat myös perinteiset satutunnit, kirja-

vinkkaukset ja sarjakuvatyöpajat.  Olennaisinta mediakasvatuksessa on pedagoginen 

sisältö. Mediataidot ovat nykymaailmassa kansalaisvalmius ja elinikäisen oppimisen 

edellytys. Mediataidot myös tukevat kirjaston asiakkaiden luku- ja kirjoitustaitoja. Media-

kasvatus ei kuitenkaan ole pelkkää kannustamista osallistumaan vaan myös sitä, että 

kansalaisia ohjataan katsomaan medioita kriittisesti. 

Yhteistyö on myös tärkeää, ja koulujen sekä kirjastojen välisellä yhteistyöllä on jo pitkät 

perinteet, mutta ei pidä unohtaa esimerkiksi kansanopistoja, joiden kanssa voidaan te-

hokkaasti rakentaa mediakasvatusta kirjastossa myös pienillä henkilöstöresursseilla. 

Maakunnallista yhteistyötä voidaan edistää maakunnallisin hankkein, joista Varsinais-

Suomen mediakasvatussuunnitelmassa mainitaan Varsinais-Suomen medialähetit -pro-

jekti (kirjastot.fi, 2015). Kulttuurinen Mediamatka halki Suomen -hanke (kirjastot.fi, 2017) 

on uudempi maakunnallinen yhteistyöhanke.  

Säännöllinen yhteydenpito on myös tärkeää mediakasvatusta tekevien työntekijöiden 

kesken. Lasten ja nuorten verkosto on toiminut Varsinais-Suomessa jo vuodesta 2014. 

Tänä vuonna Satakunta tuli mukaan, kun se on myös osa uutta alueellista kehittämiskir-

jastoa. Tarkoituksena on, että jokaisesta kirjastosta olisi yksi edustaja mukana lasten ja 

nuorten verkostossa, jonka tavoitteena on kehitellä yhteistyötä. Verkosto järjestää tapaa-

misia 3-4 kertaa.  

 

http://fi.padlet.com/vskirjastot/mediakasvatussuunnitelma
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3.3 Mediamatka 

3.3.1 Projektin kuvaus 

Kulttuurinen mediamatka halki Suomen -projekti (kirjastot.fi 2017) on kaksiosainen 

hanke. Ensimmäiseen osioon valittiin neljä kirjastoa, joissa ammattitaiteilijat tekevät yh-

dessä lasten ja nuorten kanssa teoksia, jotka ovat saaneet aiheensa kirjaston aineis-

tosta. Uussuomalaiset taiteilijat ohjasivat lapsia ja nuoria. Teosten syntyprosessi doku-

mentoitiin sosiaalisessa mediassa. Lapsille ja nuorille jaettiin samalla tietoa sosiaalisen 

median käytöstä ja kuvien julkaisusta netissä. 

Toisessa osiossa on mukana koululaiset eri puolella maakuntaa ja heille tuotettiin tehtä-

väpaketit, joiden pohjana toimivat olemassa olevat Mediamatka paketit. Tehtäväpake-

teissa toteutetaan toimintatapaa, joka todettiin hyväksi Varsinais-Suomen medialähetit- 

projektista (kirjastot.fi, 2015). Samaa tehtäväpakettia hyödynnettiin ympäri maakunnan 

ja samalla tehostettiin ryhmien suunnittelutyötä sekä kehitettiin yhteistä kirjastopedago-

giikkaa. Varsinais-Suomen Medialähetit -projektissa (kirjastot.fi, 2015) todettiin Turun 

kaupunginkirjastossa kehitellyt Mediamatka -tehtäväpaketit hyviksi ja laajasti eri kirjas-

toissa käytettäviksi toimintamalleiksi ja niitä hyödynnettiin Medialähetit -projektissa. Teh-

täväpaketit ovat osallistavia ja ilmiöpohjaisia sekä suunnattu ala- ja yläasteen koululuok-

kien kirjastovierailuja varten. Näin tuetaan myös koulujen ilmiöpohjaista oppimisen jär-

jestämistä ja oppilaat oppivat suomalaisuuteen liittyvistä ilmiöistä oppiainerajoja ylittä-

mällä. Ilmiöpohjaisen oppimisessa opetuksen lähtökohtana ovat teemat eli kokonaisuu-

det, joilla on kosketuspinta todellisen maailman asioihin, ilmiöihin (Evinsalo 2017, 8). 

Oppilaat oppivat myös opiskelutaitoja, kuten tiedonhallintaa, tiedonhakua ja mediatai-

toja. 
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3.3.2  Toteutus Mynämäen kirjastossa 

Mynämäen kunnankirjastolla toteutettiin molemmat osiot Kulttuurinen mediamatka halki 

Suomen -projektista. Ensimmäisessä osiossa Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten nuoret 

työpajalaiset toteuttivat taideprojektin yhteistyössä brittiläistaustaisen taiteilija Lisa Ro-

bertsin kanssa helmikuussa 2018. Yhdeksän työpajalaista kokoontui kerran viikossa My-

nämäen kirjastossa pohtimaan runoutta, taidetta, sanoja ja kieltä. Samalla he kokeilivat 

vanhoja kirjoitustapoja ja eri paperitekniikoita. Yhteistyöstä syntyi teos Tulsut NOW. Te-

oksen nimeen haluttiin sekä perinnettä, nykyhetkeä että englannin kieltä. Työmenetel-

mästä, jota teoksen valmistukseen käytettiin, tuli mieleen kangaspuilla kutominen ja 

vanha paikallinen sana kangaspuille on tulsut. Yhteistaideteos tulee esiin Mynämäen 

kirjaston uudelle nuortenosastolle. (Honkasalo 2018, 13.) 

Mynämäen Laurin koulun 2.luokan opettaja keskusteli Mynämäen kirjasto- ja kulttuuri-

palvelu vastaavan kanssa jokavuotisen mediakasvatuksellisen ja kirjastonkäytön ope-

tuksellisen yhteistyön aloittamisesta syksyllä 2017. Yhtenä vaihtoehtona yhteistyölle tar-

jottiin myöhemmin syksyllä Kulttuurisen mediamatkan halki Suomen -tehtäväpakettia. 

Tehtäväpaketissa oli kymmenen erilaista tehtävävihkoa, jotka eivät sellaisenaan sopi-

neet 2.-luokkalaisille, koska tehtävät oli suunnattu 4.-luokkalaisille ja ne koettiin liian 

haastaviksi. Tehtäviä kehiteltiin niin, että ne olisivat sopivammat 2.-luokkalaisille ja myös 

kieliasultaan ymmärrettävämmät. Yhdessä tehtävävihossa oli tehtäviä neljä ja yksi lisä-

tehtävä. Mynämäen kunnankirjastoon tehtiin seitsemän erilaista tehtävävihkoa. 

Ensimmäistä tehtävävihon tehtävää muokattiin vähän. Siinä oppilaat etsivät Vaski-verk-

kokirjastosta lasten kertomuskirjan ja vastaavat kysymykseen, mikä on kirjan hylly-

paikka. Sitten kirja etsitään hyllystä ja katsotaan sen kansikuvaa sekä vastataan kysy-

mykseen, mitä suomalaista kannessa on. Tehtävään liittyy myös valokuvaus tabletilla, ja 

tarkoituksena on kuvata jotakin suomalaista. Kirjojen kansikuvat vaihdettiin tässä tehtä-

vässä 2.-luokkalaisille sopivimmaksi. Alkuperäisessä tehtävässä kysyttiin myös, mitä 

muiden kulttuurien piirteitä löydät kirjan kansikuvasta, mutta se jätettiin liian vaikeana 

pois 2.-luokkalaisten tehtävistä.
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Toisessa muokatussa tehtävävihon tehtävässä oppilaat keksivät oman keksinnön, jota 

ei vielä ole keksitty, ja apuna sai käyttää Tatun ja Patun oudot kojeet kirjaa.  Alkuperäi-

sessä tehtävässä kysyttiin, mitä keksintöjä vielä puuttuu äitiyspakkauksen ja tekstiviestin 

lisäksi. 

Kolmas tehtävävihon tehtävä muutettiin kaksiosaiseksi eli ensimmäisessä osiossa pöy-

dälle oli laitettu erilaisia kirjoja ja kysymys kuului, mikä kirjoista ei kuulu joukkoon ja miksi. 

Kirjoiksi oli valittu Suomen historiaa käsitteleviä lasten- ja nuortentietokirjoja, joiden jou-

kossa oli sarjakuvakirja Aku Ankka ja Suomi. Toisessa osiossa valittiin kirjakärrystä mie-

leinen tietokirja ja pyydettiin selailemaan kirjaa ja kertomaan, mistä kirja kertoo. Alkupe-

räisessä tehtävässä piti ensin etsiä kaksi lastenkirjaa verkkokirjastosta ja sitten hyllystä 

ja verrata, kumpi on faktaa ja kumpi on fiktiota, kuten esimerkiksi Suomen lasten kum-

mitusjuttuja kirjassa oli luku, joka kertoi aarnivalkeasta ja Luonnonvoimat -kirjassa oli 

luku Ukkonen ja salamat.  

Neljännessä tehtävässä pyydettiin kuvittelemaan, että saavut Mynämäkeen Outolasta 

(kuten Tatu ja Patu). Tehtävässä pyydettiin myös miettimään, mikä täällä Suomessa on 

erikoista. Apuna sai käyttää Tatun ja Patun Suomi -kirjaa. Tehtävään kuului myös Mynä-

mäkeä esittelevän videon kuvaaminen. Tässä tehtävässä kieliasua selvennettiin ja kun-

nan nimi vaihdettiin. Alkuperäisessä tehtävässä pyydettiin myös miettimään, mikä täällä 

Suomessa on huonosti ja mikä hyvin. 

Nopeille tehtiin vielä lisätehtävä, jossa piti etsiä nuorten osastolta hyllypaikasta 8 QR-

koodi. QR-koodi tulee englanninkielen sanoista quick responce eli nopea vastaus. QR-

koodin voi luoda esimerkiksi nettisivuston generaattorin kautta ilmaiseksi. QR-koodin 

avaamisen tarvitaan koodilukija ja sen voi ladata ilmaiseksi, vaikka Google playstä. Tab-

letin QR-koodilukijalla avataan Youtube-video ja katsotaan se. Video käsittelee suoma-

laista kansansatua, Kuinka karhu menetti häntänsä. Sen pohjalta piirretään kuva. Alku-

peräisessä tehtävässä piti etsiä dvd ja siitä kysyttiin, mikä sen ikäraja on ja miksi.  

Kirjat, joita käytettiin ensimmäisessä tehtävässä, lainattiin pari viikkoa aikaisemmin ja 

palautettiin samana päivänä, kun Mediamatka oli, niin että kirjat löytyvät tiedonhaussa 

hyllystä etsijöille. Muutaman kirjan hyllypaikkaa piti muuttaa luettelointitietoihin, jotta se 

löytyisi juuri tietystä hyllystä. Etukäteen oli jo valittu kirjahyllyt, joista etsittävät kirjat löy-

tyvät.
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Tehtäväpisteet numeroitiin ja kaksi tehtäväpistettä (kaksi ja kolme a ja b) olivat Mynä-

mäen kunnankirjaston pääsalissa ja tehtäväpisteet yksi ja neljä viereisessä lastenosas-

tossa. Viides tehtäväpiste sijaitsi yläkerrassa nuorten osastolla ja sinne oli myös valmis-

teltu tilaa piirtämiselle. Pöytä suojattiin ja värikyniä sekä papereita laitettiin valmiiksi odot-

tamaan nopeita tehtävien suorittajia. 

2. luokkien oppilasmäärä tiedettiin eli kummassakin luokassa on 21 oppilasta, ja niistä 

saadaan jaettua ryhmät seitsemään kolmen oppilaan ryhmiin. Mynämäen kunnankirjas-

tolla on seitsemän tablettia, ja ne riittävät hyvin tälle ryhmämäärälle. Tabletit päivitettiin 

ja käytiin läpi niin, että niissä toimii vierailijaverkko. Mynämäen kunnankirjastolla on 

kolme asiakaspäätettä, joista voi hakea Vaski-verkkokirjaston kirjoja. Pienille oppilaille 

ne ovat hankalia sen tähden, että ne ovat korkean jalallisen tason päällä ja niihin ei hel-

polla yletä. Niissä on vipu, jolla pitäisi saada tasoa alemmaksi, mutta se ei toiminut (tai 

yrittäjän taidot eivät riittäneet). Tasoa ei saanut alemmaksi, mutta ratkaisuksi löytyi vie-

reisen infotelevision matalampi taso, joka oli sopivalla korkeudella. Siihen saatiin yksi 

asiakaspääte siirrettyä. Yhden asiakaspäätteen luona on korkea jakkara, mutta siihen 

on vaikeaa pienen oppilaan kiivetä. Lapset ovat kyllä ketteriä, mutta täysin turvallista 

kiipeäminen ei ole.  

Tehtävät suoritettiin niin, että ryhmät aloittivat eri tehtävistä: ryhmä yksi tehtävästä yksi 

ja niin edelleen. Sillä tavalla vältettiin, ettei tullut ruuhkaa tehtäväpisteissä varsinkaan 

tehtäväpisteessä yksi, jossa haettiin kirjaa asiakaspäätteeltä. Tehtävien suorittamisen 

yhteydessä myös ohjattiin jatkamaan toiseen tehtävään, jos seuraavassa oli ruuhkaa. 

Tehtävän kaksi, jossa keksittiin keksintöä, pystyi useampi ryhmä tekemään yhtä aikaa, 

koska Tatun ja Patun oudot keksinnöt -kirjaa löytyi monta kappaletta tehtäväpisteellä. 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Laadullisen (kvalitatiivinen) metodin tyypillisiä piirteitä on se, että se on kokonaisvaltaista 

tiedon hankintaa ja aineisto kootaan luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa. Ihmistä suo-

sitaan tiedon keruun instrumenttina ja tutkija luottaa enemmän omiin havaintoihinsa ja 

keskusteluihin tutkittaviensa kanssa kuin mittausvälineillä hankittavaan tietoon. Laadul-

lisessa metodissa käytetään induktiivista analyysia eli lähtökohtana ei ole teorian testaa-

minen vaan aineiston yksityiskohtainen tarkastelu. Laadullisessa tutkimuksessa suosi-

taan metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat ja oma ääni pääsevät esille. Näitä meto-

deja ovat muuan muassa teemahaastattelu ja osallistuva havainnointi. Kohderyhmä va-

litaan tarkoituksenmukaisesti ja tutkimussuunnitelma muotoutuu, kun tutkimus etenee. 

Tapaukset ovat ainutlaatuisia ja aineistoa tulkitaan sen mukaan. (Hirsjärvi 2016, 164.) 

Havainnointia voidaan käyttää kyselyjen ja haastattelujen täydentämiseen (Ojasalo 

2015, 114). 

4.1 Havainnointi 

Havainnoinnin avulla nähdään, mitä todella tapahtuu ja toimivatko ihmiset niin kuin sa-

novat toimivansa. Sen suurin etu on siinä, että sen avulla voidaan saada välitöntä ja 

suoraa tietoa yksilöiden ja ryhmien toiminnasta sekä käyttäytymisestä. Havainnointi on 

vuorovaikutuksen tutkimuksessa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa hyvä tutkimusme-

netelmä. Eniten kritiikkiä se on saanut siitä, että havainnoija saattaa häiritä tilannetta tai 

jopa muuttaa sitä. Sen toteuttaminen vie myös aikaa. Myös havainnoijan liian tunnepi-

toinen suhtautuminen johonkin tilanteeseen tai ryhmään aiheuttaa sen, että objektiivi-

suus kärsii. Tässä tutkimusmenetelmässä voidaan myös käyttää rinnakkaishavainnoijaa, 

mutta vapaaehtoisen löytäminen voi olla haastavaa. (Hirsjärvi 2016, 212-214.) Havain-

nointia ei välttämättä aina päästä tekemään itse paikan päälle ja silloin tutkittavat voivat 

käyttää erilaisia itsedokumentointimenetelmiä eli luotaimia, kuten esimerkiksi valoku-

vausta tai päiväkirjan täyttöä (Ojasalo 2015, 114-115). Tapaan, jolla havainnoidaan vai-

kuttaa se, ollaanko havainnoimassa ihmisten toimintaa vai ihmisten tuottamia kulttuuri-

tuotteita, kuten esineitä, kuva- ja tekstimateriaalia (Vilkka 2015, 143). Puhuttujen tai kir-

joitettujen tekstien, esineiden ja kuvien tarkastelussa riittää havainnointi asiayhteydessä 

(sanat, lauseet) tai tietoinen katselu (Vilkka 2018, 163).
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Havainnoinnin lajit ovat systemaattinen havainnointi ja osallistuva havainnointi. Syste-

maattinen havainnoija on ulkopuolinen toimija, ja havainnointi tapahtuu joko tarkkaan 

rajatuissa tiloissa, kuten laboratoriossa tai luonnollisissa tilanteissa, kuten luokkahuo-

neissa. Havainnoinnin kohteena voi olla kielellinen vuorovaikutus tai laajemmat tapahtu-

mat. Havainnoinnit tehdään ja tallennetaan systemaattisesti ja tarkasti. Apukeinoina voi 

käyttää ”tsekkauslistoja”, arviointiskaaloja sekä pisteityskortteja- ja skaaloja. Osallistu-

vassa havainnoinnissa on tyypillistä, että tutkija osallistuu tutkittavien ehdoilla tutkimuk-

seen ja siinä on eri asteita osallistumiselle. Täydellinen osallistuminen on haastavaa eet-

tiseltä kannalta ja ristiriita on havainnoijan kannalta siinä, että pitäisi olla luonnollinen ja 

samalla kerätä tietoa tutkimusta varten. Kun osallistuja on havainnoijana, hän pyrkii ra-

kentamaan hyvät suhteet tutkittavina mutta myös esittää heille kysymyksiä. Ensin on 

kuitenkin hyvä tehdä selväksi tutkittaville, että havainnoija havainnoi. Tässä on tärkeää 

myös muistaa, että tutkija pitää erillään havainnoinnit ja omat tulkintansa näistä havain-

noista. (Hirsjärvi 2016, 215-217.) Ihmisten toiminnan tarkkailussa on tavanomaisin tapa 

osallistuva havainnointi. Siinä saa tietoa tutkittavasta niin yksilönä, yhteisön jäsenenä ja 

suhteessa tutkijaan sekä tietoa yhteisön sosiaalisista ja kulttuurisista piirteistä. (Vilkka 

2015, 143). 

4.2 Teemahaastattelu 

Lähtökohtana tutkimukselle on tutkimusongelma tai kysymykset, jotka askarruttavat tut-

kijaa. Joustavuudessaan haastattelu on sopiva aineistonkeruumenetelmä moniin lähtö-

kohtiin sekä tarkoitusperiin laadullisessa tutkimusmenetelmässä (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 13-14). Vilkka (2015, 123)toteaa, että oikeampi tapa olisi puhua tutkimushaastat-

telusta ja sen haastattelumuotoja ovat lomakehaastattelu, teemahaastattelu ja avoin 

haastattelu. Vilkka toteaa myös, että yksilöhaastattelut ovat tavanomaisin haastattelu-

muoto, mutta menetelmää voidaan soveltaa myös pari- tai ryhmähaastatteluun. Yksilö-

haastattelu antaa tietoa henkilön omakohtaisista kokemuksista ja ryhmähaastattelu yh-

teisön käsityksistä. 

Lomakehaastattelusta käytetään myös nimitystä strukturoitu haastattelu tai standardoitu 

haastattelu. Lomahaastattelulle on ominaista, että tutkija päättää ennalta kysymysten 

muodon ja esittämisjärjestyksen sekä että kysymyksiin toivotaan vastattavan annetussa 
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järjestyksessä. Lomakehaastattelu soveltuu yhden asian mielipiteiden, näkemysten ja 

kokemusten kuvaamiseen. (Vilkka 2015, 124.) 

Teemahaastattelua käytetään yleisimmin tutkimuksen haastattelumuotona ja siitä käyte-

tään myös nimitystä puolistrukturoitu haastattelu. Siinä tutkimuksesta poimitaan keskei-

set aiheet tai teemat, joita tulisi käsitellä tutkimusongelman selvittämiseksi. Se, missä 

järjestyksessä teemoja käsitellään, ei ole oleellista, ja haastatteluteemat käsitellään siinä 

järjestyksessä, joka on vastaajalle luontevaa. Teemahaastatteluun voi myös yhdistää 

erilaisia tehtäviä, kuten esimerkiksi lomakkeen ja äänenkäytön: haastateltava puhuu ää-

neen, mitä hän kirjaa lomakkeeseen. (Vilkka 2015, 125.) 

Vilkka (2015, 125-126) mainitsee myös, miten tärkeää on, että laadullinen tutkimusme-

netelmä on emansipatorinen. Se tarkoittaa, että haastatteluun osallistujat eivät ole vain 

välineitä tiedon saannille vaan myös sen vastaanottajia niin, että tutkimus lisää tutkitta-

vien ymmärrystä asian ajattelu- ja toimintatavoista myös tutkimuksen jälkeen. Emansi-

patorisuuden tavoitteena on antaa tutkittavalle mahdollisuus tulla kuulluksi ja kuunnel-

luksi sekä antaa oivaltamisen iloa ja lisätä ymmärrystä tutkittavasta asiasta. Teemahaas-

tattelussa on tärkeää huolehtia, että pysytään annetuissa teemoissa, oli kyse sitten yk-

silö- tai ryhmähaastattelusta. Ryhmähaastattelussa pitää huolehtia, että kaikki saavat 

puheenvuoron. Keskustelu on teemahaastattelun tavoite (Eskola ym. 2018, 42).  

Avointa haastattelua tai syvähaastattelua ei rakenneta kysymysten ja teemojen ympärille 

vaan tutkittavaa haastatellaan useita kertoja ja niiden aikana haastateltava kertoo tutkit-

tavasta aiheesta vapaasti haluamistaan näkökulmista (Vilkka 2015, 126). 

Haastattelun kesto on yleensä kymmenistä minuuteista useisiin tunteihin, ja se on hyvä 

pitää aidossa toimintaympäristössä. Siinä haastattelijakin voi tarpeen mukaan muuttua 

passiivisesta osallistujasta aktiiviseksi ja ajattelevaksi. Haastattelussa on tärkeää vuoro-

vaikutus, joka on etukäteen suunniteltua sekä haastattelijan ohjaamaa. Haastattelun 

osapuolten välillä pitää vallita luottamus ja haastattelu vaatii myös haastateltavan moti-

voimista ja motivaation ylläpitämistä. Haastattelijan kannattaa etukäteen myös miettiä 

pukeutumistaan ja käyttäytymistään niin että se on haastateltavaa huomioivaa. Haastat-

telu kannattaa äänittää, koska se vapauttaa haastattelijan esimerkiksi tarkkailemaan 

haastateltavaa. Äänittämiseen pitää pyytää lupa haastateltavalta. Haastattelun jälkeen 

tarvitaan myös aikaa, sillä aineisto kirjoitetaan auki eli litteroidaan. (Ojasalo ym. 2015, 

106-108.) 
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5 TUTKIMUSTULOKSET JA KEHITYSEHDOTUKSET  

5.1 Turun kaupunginkirjaston Mediamatka 

Turun kaupunginkirjasto on alun perin kehitellyt Mediamatka-tehtäväpaketin, joka oli 

myös Kulttuurisen mediamatkan halki Suomen-tehtäväpaketin pohjana. Mynämäen kun-

nankirjaston kirjastovirkailija kävi Turun kaupunginkirjastossa havainnoimassa helmi-

kuussa 2018 ollutta alkuperäistä Mediamatkaa, jonka veti kaksi Turun kaupunginkirjas-

ton työntekijää. Kohderyhmänä oli 4.-luokkalaiset, joita oli 23. Luokan mukana tuli yksi 

opettaja ja kouluavustaja. Havainnoinnin tavoitteena oli tarkastella Turun kaupunginkir-

jaston työntekijän toimintatapaa ja oppilasryhmän suoritusta. 

5.1.1 Huomiot Turun kaupunginkirjaston Mediamatkasta 

Mynämäen kunnankirjaston kirjastovirkailija oli hyvissä ajoin Turun kaupunginkirjastossa 

ja niin hän ehti nähdä, miten 4. luokan vastaanotto sujui. Kun opettaja tuli Turun kaupun-

ginkirjastoon 4. luokkansa kanssa, hän suunnisti suoraan aulassa olevan vastaanoton 

tiskille ja ilmoitti, että he ovat tulleet Mediamatkalle. Hetken hämmennyksen ja odottelun 

jälkeen Turun kaupunginkirjaston työntekijä ja Mediamatkan vetäjä saapui työkaverinsa 

kanssa paikalle, ja hän ohjeisti ryhmää, minne viedään takit ja reput. Sitten 4. luokka 

ohjattiin erilliseen tilaan, jossa Turun kaupunginkirjaston työntekijät toivottivat koululais-

ryhmän tervetulleeksi, esittelivät itsensä ja keskustelivat oppilaiden kanssa mediasta 

sekä kävivät läpi tehtävät. Tämän jälkeen suunnistettiin asiakaspäätteelle, jossa konk-

reettisesti näytettiin Vaski-verkkokirjastoa koko luokalle. Sitten Mediamatkan vetäjä 

näytti vielä hyllyt, joista kirjoja ja elokuvia haetaan. Hyllyistä löydetyille kirjoille ja eloku-

ville oli varattu kärry, johon ne voi laittaa, kun tehtävä oli tehty.  

Tämän jälkeen opettaja jakoi luokan pienempiin ryhmiin ja jokaiselle ryhmälle jaettiin 

tabletti, jota he käyttivät tehtävissä. Ryhmille jaettiin tabletit, vaikka niitä ei joka tehtävissä 

tarvittu. Olisiko ehkä parempi pitää ne tehtäväpisteillä, joissa tablettia tarvitaan? Toi-

saalta Turun kaupunginkirjasto avautuu jo klo 10, joten lasten osasto Saaga on kaikille 

avoin eli tablettien valvonta ei onnistu ja siksi parempi ratkaisu on antaa jokaisen ryhmän 
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vastuulle oma tabletti. Oppilaille jaettiin myös lyijykyniä tehtäviin vastaamista varten. Sit-

ten Mediamatka alkoi. Siihen oli varattu puolitoista tuntia. 

Oppilasryhmän (4. luokka, 23 oppilasta) mukana oli opettaja ja kouluavustaja. Heitä kum-

paakin tarvittiin myös oppilaiden apuna ja tukena tehtävien teossa. Vaski-verkkokirjaston 

käyttö tuntui sujuvan hyvin. Eniten apua tarvittiin videobloggauksen aiheen keksimisessä 

ja oikean hyllypaikan löytämisessä. Myös faktan ja fiktion erottaminen oli joillekin ryhmille 

vaikeaa. Kaupunginkirjaston työntekijä tarkisti tehtäviä, joita ryhmät olivat tehneet ja neu-

voi miettimään lisää, jos ei ollut ihan hahmotettu tehtävää: ”Ovatko molemmat totta, 

mieti”. Kaikki kirjat ja elokuvat, joita oli otettu hyllystä, eivät löytäneet tietään palautus-

kärryyn. Kukaan ryhmistä ei saanut tehtyä kaikkia tehtäviä. Kynät ja tabletit koottiin pois. 

Lopuksi oppilasryhmä koottiin yhteen ja vietiin erilliseen tilaan, jossa käytiin läpi tehtävien 

vastauksia. Tehdyt videoblogit ja otetut kuvat Mediamatkan vetäjä lähetti opettajalle link-

kinä Driven kautta luokassa katsottavaksi. Puolentoista tunnin aikana ei olisi Turun kau-

punginkirjastolla ehditty katsomaan videoblogeja tai kuvia. 

Havainnoinnista ensimmäinen oli se, että ryhmää kannattaa olla vastassa hyvissä ajoin, 

etteivät opettaja ja oppilasryhmä joudu odottelemaan sekä ihmettelemään, mitä tehdään. 

Antaa paremman kuvan palvelusta ja arvostuksesta, kun ollaan vastassa toivottamassa 

tervetulleeksi. Myös se, miten tehtävät käytiin läpi alussa ja miten Vaski-verkkokirjaston 

käytetään, antoi vinkkiä siihen, miten pitää toimia. Hyllyjen ja hyllypaikkojen näyttäminen 

konkreettisesti kertoi myös sen, että ohjauksen täytyy olla selkeää sekä suoraviivaista. 

Kertominen ei riitä vaan täytyy myös näyttää. Turussa ei tehtäväpisteitä ollut mitenkään 

merkitty tai numeroitu, joten jäi pohdinnan alle, pitäisikö tehtäväpisteet merkitä jotenkin 

niin, että oppilasryhmä pysyisi paremmin tietyssä tilassa. Isossa tilassa ryhmä hajaantuu 

ja osa tekee tehtäviä ja osa ei. Ryhmä ei välttämättä tee yhteistyötä. Turun kaupungin-

kirjaston Mediamatkassa oli hyvä, kun oli neljä ohjaajaa (kaksi kirjastolta ja kaksi kou-

lusta), niin ryhmien toiminta pysyi paremmin hallinnassa. Motivaatiota tehtävien suoritta-

miseen eivät ohjaajat kuitenkaan välttämättä saa aikaiseksi, jos ryhmä ei ole siihen in-

nostunut. Ehkä Mynämäen kunnankirjastollakin pitäisi olla useampi ohjaaja ohjaamassa 

Kulttuurista mediamatkaa halki Suomen.  
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Lisää neuvoja löytyi Lounais-Suomen kirjastojen extranetin materiaalipankista media-

lähettien materiaaleista. Siellä on selkeät ohjeet, miten pitää toimia mediamatkan ja op-

pilasryhmän suhteen. https://ls-kirjastot.fi/materiaalipankki/medialahetit/ Jokainen voi 

kuitenkin muokata Mediamatkan omaan kirjastoon sopivammaksi. 

5.1.2 Huomiot Mynämäen kunnankirjaston mediamatkoista. 

Mynämäen kunnankirjaston Kulttuuriset mediamatkat halki Suomen järjestettiin aamu-

päivällä ennen kuin kirjasto oli auki muille kirjaston käyttäjille, jotta pystyttiin keskittymään 

pelkästään oppilasryhmiin. Oppilasryhmä A:n mukana tuli opettajan lisäksi kouluavustaja 

ja kirjastossa oli vastaanottamassa kirjastovirkailija. Ensimmäisessä ryhmässä oli 21 op-

pilasta, joista yksi oli poissa. Ensin tervehdittiin ja esittäydyttiin. Sitten käytiin läpi tehtävät 

ja kierrettiin koko ryhmänä tehtäväpisteet. Kirjojen haku näytettiin Vaski-verkkokirjas-

tosta koko ryhmälle. Opettaja sanoi, että oppilaat aika hyvin kuuntelivat opetusta. Sen 

jälkeen opettaja jakoi oppilaat ryhmiin ja ryhmille jaettiin tehtävävihot sekä kynät. Kuu-

dessa ryhmässä oli kolme oppilasta ja yhdessä ryhmässä oli kaksi. 

Koska ohjaajia oli kolme, ei kaikkien ryhmien havainnointi onnistunut täysin, sillä oppilaat 

kääntyivät aina lähimmän aikuisen puoleen ja kysyivät häneltä neuvoa. Ehkä olisi pitänyt 

olla täysin ulkopuolinen havainnoija, joka ei olisi osallistunut toimintaan. Opettaja sanoi, 

että kyllä lapset olisivat kysyneet enemmän, jos olisi ollut tehtävissä epäselvyyttä. Teh-

tävien ja tehtäväpisteiden käyminen läpi alussa auttoi tehtävien tekemisessä eli siinä 

onnistuttiin. Opettaja sanoi, että tehtäviä jännittänyt oppilas oli sanonut, että kyllähän hän 

osaa tehdä näitä, kun hän oli kuullut, millaisia tehtäviä on tehtävävihossa.  

Ensimmäisessä oppilasryhmässä kaikki ryhmät saivat tehtyä kaikki neljä tehtävää, ja osa 

jopa ehti tehdä lisätehtävää. Langaton verkkoyhteys ei toiminut täysin ja QR-koodi ei 

auennut, joten lisätehtävä tehtiin niin, että lapset lukivat Suomen kansansadut -kirjasta 

sadun siitä, kuinka karhu menetti häntänsä, ja he piirsivät sen perusteella kuvan. On-

neksi oli jo etukäteen suunniteltu, mitä tehdään, jos langaton verkko ei toimi. Lisätehtävä 

tehtiin Mynämäen kunnankirjaston toisessa kerroksessa Antin kammarissa, jonne oli jär-

jestetty pöydälle tilaa piirtää ja papereita sekä värikyniä.  

https://ls-kirjastot.fi/materiaalipankki/medialahetit/
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Oppilaat eivät enää keskittyneet lisätehtävään täysin ja vain yksi ryhmä sai tehtyä piir-

roksen. Muiden ryhmien osallistuminen lisätehtävään oli jutustelua. Lisätehtävä pitäisi 

ehkä vaihtaa, vai olisikohan lopussa parempi olla vapaata aikaa katsoa kirjoja hyllystä, 

kunnes kaikki ryhmät olisivat tehneet tehtävät.  

Ryhmätyö onnistui pääosin hyvin paitsi siinä ryhmässä, jossa oli vain kaksi oppilasta ja 

se johtui siitä, kun oppilaat olivat täysin erilaisia. Toinen oli hiljainen ja toinen puheliaampi 

eikä kumpikaan kuitenkaan ottanut vastuuta tai johtajuutta ryhmän toiminnasta. Kuvaa-

minen ja videoiden teko onnistui kaikilta ryhmiltä. Vaikein tehtävä oli faktan ja fiktion erot-

taminen. Osa ryhmistä mietti, mitä kirjoitti, mutta osa laittoi vain jotain miettimättä. 

Tehtävien tarkastamisen kohdalla oli ongelmana kirjastovirkailijan uupumus. Tarkistat 

tehtävävihkoa ja luet sitä, mutta et ymmärrä ja etkä näe virheitä, joten ne jäävät huomaa-

matta eivätkä oppilaat opi eivätkä hoksaa, mitä vaikeammissa tehtävissä oli tarkoitus 

nähdä. Ensimmäinen kulttuurinen mediamatka halki Suomen Mynämäen kirjastossa 

epäonnistui tältä osin, mutta oppilailla oli mukavaa. Ehkä tärkeintä eivät ole oikeat vas-

taukset vaan tutustuminen uuteen toiminnalliseen kirjastoon ja kirjaston palveluun. Siten 

saadaan pidettyä yllä oppilaiden mielikuvaa kirjastosta mukavana paikkana, jossa viet-

tää aikaa, ja ylläpidetään myös suhdetta, joka luotiin esikoululaisten lukuprojektin Kaina-

loisen myötä, missä lapsille opetettiin kirjastonkäyttöä leikillisesti.  

Ryhmä B:n oppilaista tuli paikalle 19 eli ryhmiä oli kuusi, joista yhdessä oli neljä oppi-

lasta. Ohjaajia oli kaksi eli kirjastovirkailija ja opettaja. Neljän oppilaan ryhmässä oli vai-

keuksia ryhmätyössä ja selvää turhautumista oli näkyvissä, koska yksi oppilaista ei osal-

listunut kaikkiin tehtäviin. Ryhmä innostui kuitenkin kuvaamisesta niin paljon, että yksi 

tehtävä jäi tekemättä. Hienoa, että kuvaamiseen innostuivat kaikki tämän ryhmän jäse-

net. Osa koko oppilasryhmän oppilaista koki kuvaamisen vaikeaksi ja varsinkin sen kek-

simisen, mitä kuvaisivat. Vaikeaa oli myös erottaa Aku Ankka ja Suomi -kirja tietokirjojen 

joukosta, se pitäisi siis varmaan vaihtaa selkeämmäksi satukirjaksi.  

Tehtävien tarkistus onnistui paremmin kirjastovirkailijalta ja ryhmiä saatiin pohtimaan 

tehtävää uudelleen, jos siinä oli vastaus väärin.  Tässä oppilasryhmässä vain yksi sai 

tehtyä kaikki tehtävät ja ehti lisätehtävään. 



35 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Pia Toivanen 

 

Langaton verkko toimi nyt paremmin ja QR-koodi saatiin avattua ja YouTube- video kan-

sansadusta, jossa karhu menetti häntänsä, pystyttiin katsomaan. 

Oppilailta saatiin opettajan kautta palautetta ja siinä oppilaat sanoivat, että oli ollut mah-

tavaa ja kivaa. He olivat oppineet tiedonhakua, kirjaston hakukoneen käyttöä, kirjaston 

hyllymerkkien merkityksen ja yhteistyötaitoja sekä joustamista. Opettaja kehui hyvin 

suunnitelluksi, ohjatuksi ja valmistelluksi. Opettajan mielestä tämä on loistava alku yh-

teistyölle. Alla kaksi oppilaiden ottamaa kuvaa Mediamatkan aikana. 

 
Kuva 6. Mynämäen vaakuna (Mynämäen kunnankirjasto kuva-arkisto). 

 

Kuva 7. Mynämäen kirkonkylä (Mynämäen kunnankirjaston kuva-arkisto). 

5.2 Opettajien haastattelujen tulokset 

Kahden 2.luokan opettajan teemahaastattelut järjestettiin Mynämäen kunnankirjastossa. 

Ensimmäinen pidettiin kokoustilassa ja toinen Metsäpirtti- ja digitointi huoneessa. Mo-

lemmat tilat ovat rauhallisia. Kokoustilan heikkoutena oli äänen kaikuminen. Sen huo-

masi vasta äänitteestä, joka haastattelusta äänitettiin. Tila ei näin ollen sovellu äänittä-

miseen jatkossa. Onneksi toinen haastattelu tehtiin Metsäpirtti- ja digitointihuoneessa. 

Haastattelut tehtiin yksilöhaastatteluina, jotta molempien äänet ja mielipiteet tulevat kuul-

luksi.
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5.2.1 Ensimmäisen haastattelun sisältö 

Ensimmäiseksi haastattelussa kysyttiin taustatietona opettajan työkokemusta ja hän oli 

tehnyt kymmenen vuotta lastentarhaopettajan hommia ja 16 vuotta luokanopettajan 

töitä. Sitten käytiin läpi digiloikkaa ja sitä, miten opettaja toteuttaa mediakasvatusta 

omassa luokassaan. Mediamatkan toteutus oli seuraavana. Se oli opettajan mukaan ai-

kataulullisesti ihan hyvä, kun suhteuttaa koulupäivään ja siihen että ruokailu oli jo 10.15. 

Lapset olisivat tykänneet enemmänkin tehdä, vaikka syvällisempiä Suomi- ja Mynämäki 

tutkielmia. Kaikki eivät kuitenkaan jaksa, joten tämä oli sopiva aika (1,5 tuntia). Kevät 

ajankohtana on hyvä. 

Tehtäväpisteet oli hyvin merkitty. Tehtäväpisteiden läpikäyminen, ja mitä niissä tehdään 

ja miten haetaan, oli hyvä. Osa lapsista oli jo hakenut hakukoneelta kirjoja äidin kanssa, 

mutta osa lapsista sanoi kysyvänsä suoraan tiskiltä. Osa lapsista sanoi myös, ettei ole 

koskaan kuullutkaan verkkokirjastosta. Oli siis hyvä, että Vaski-Verkkokirjasto näytettiin 

asiakaskoneelta. Opettajan mielestä kaikki lapset kuuntelivat aika hyvin. 

Kaikki ryhmät ehtivät käydä kaikissa tehtäväpisteissä. Hienosti tekivät, mitä pitikin, 

vaikka opettaja vähän sitä epäili. Hienoa oli myös se, että kuvaaminen palveli myös roh-

keuden lisäämistä. Tabletin kanssa kuvaaminen oli varmaan tuttua ja eräskin lapsi sanoi 

kuvaajana uskaltaneensa paljon enemmän kuin siinä tapauksessa, jos hän olisi ollut ku-

vattavana. Tämä pikkutyttö puhui niin kuin Ateneumin opas, mitä kuvassa on. Kuvaus-

vaiheessa oli vaikea miettiä, mitä kuvaisi ja täytyi sanoa vähän vinkkiä. Siitä näki, että 

koulussa aika vähän kuvataan. Keväällä mennään enemmän ulos ja kuvataan. Lapset 

kyllä kuvaavat itse kamera kännykällä videopätkiä. Opettaja totesi, että perheissä on 

erilaisia käytäntöjä. Jonkun lapsen äiti antaa kuvata ja seuraa, mitä kuvataan.  

Tehtävät eivät saa olla liian helppoja. Kun kirjastovirkailija näytti niin aina jompikumpi 

lapsista tiesi tai muisti, mitä piti tehdä. Tehtävissä vaadittiin myös omatoimisuutta, ja kai-

kiltahan se ei suju. Tehtävät olivat pääaulassa. Se oli valvonnan kannalta helpompi var-

sinkin, jos on vain kaksi aikuista. Välillä lapset menivät yläkertaankin ja siinä tuli kirjas-

tokin tutuksi. 
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Ryhmätyöstä opettaja sanoi, että organisointikykyisillä lapsilla se toimi oikein hyvin, roolit 

oli jaettu, kuka kertoo ja kuka näyttää. Niissä ryhmissä, joissa ei ollut selkeää johtajaa, 

ryhmätyö oli hankalaa. Siihen liittyen opettaja sanoi, että hän jatkossa miettii tarkemmin 

päivää aikaisemmin ryhmien jaon niin, että jokaisessa ryhmässä olisi yksi, joka johtaa ja 

organisoi. Ryhmillä oli erilaisia innostuksen asteita. Aina on niitä, jotka kysyvät, onko 

pakko. Ei ole pakko, mutta kaikki tekevät kuitenkin. Kirjallisissa tuotoksissa osa oli pa-

neutunut vastaamiseen ja osa laittoi vain jotain. Tämä ikä on siitä hyvä, että lapset vielä 

innostuvat. 

Opettajalta, kun kysyttiin, millaisia odotuksia hänellä oli, niin hän sanoi, ettei tiennyt, että 

kirjastolla on tällaista palvelua. Koska opettaja itsekin käyttää Vaski-verkkokirjastoa, niin 

hän ajatteli, että mediamatkassa varmaan käytetään verkkokirjastoa ja myös kuvataan. 

Mukava yllätys oli myös, kun mediamatka ei ollut pelkkää netissä surffailua vaan mukana 

oli ihan oikeita kirjojakin.  

Opettajan toiveet toteutuivat ja lapset oppivat arjen taitoja. Aina kun lapsi tulee kirjaston 

ovesta, niin hän tietää, mitä vaihtoehtoja Mynämäen kirjastossa on. Kivaa oli myös, kun 

joku lapsista oli huomannut, että kirjastossa on taulujakin. Vaikka he eivät lehdistä lukisi 

kirjaston näyttelyistä, niin he tietävät, että tällaistakin voi täältä odottaa. Kirjaston cd-levyt 

ja elokuvatkin saivat lapsilta huomiota ja moni sanoi, että he ovat niitä lainanneetkin. 

5.2.2 Toisen haastattelun sisältö 

Toisessa haastattelussa käytiin samat taustakysymykset. Tämä opettaja oli opettanut 17 

vuotta. Sen jälkeen häneltä kysyttiin myöskin digiloikasta ja siitä, miten hän toteuttaa 

mediakasvatusta luokassaan.  

Mediamatkan toteutuksesta hän sanoi, että aika (puolitoista tuntia) oli riittävä. Kahden 

oppitunnin yhdistäminen onnistuu kyllä eikä välitunnin jääminen pois haittaa, koska he 

kävelevät kirjastolle ja sieltä pois. Kahdessa tunnissa saa tehtyä rauhassa ja paremmin 

tehtäviä. Se on hyvä, että lapset oppivat tekemään kiireettä, koska koulussa on ihan 

tarpeeksi kiirettä. Kevät aika on paras, koska 2. -luokkalaisten omat taidot ovat siihen 

mennessä kehittyneet niin, että saavat kirjasta selvää lukemalla ja osaavat myös kirjoit-

taa virkkeen. Opettajan mukaan on kiva, jos jatkuu.
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Opettaja uskoo, että muutkin opettajat ovat innostuneita mediamatkasta, koska kirjasto 

on ihan eri oppimisympäristö ja sitä yleensä käytetään yhteen tarkoitukseen eli pulpetti-

kirjojen hakemiseen ja tässä saisi nyt kirjastolle muutakin käyttöä. Hänen oppilaansa 

olivat tosi innoissaan sen jälkeen. Opettaja oli tosi tyytyväinen, kun lapset oppivat käyt-

tämään hakukonetta. Se on tärkeä taito. Opettaja mainitsi, että kun hän oli tuonut Raision 

kaupunginkirjastosta jotain kirjasarjaa, niin joku lapsista oli käynyt iltapäivällä katso-

massa, onko Mynämäen kunnankirjastossa myös sitä samaa sarjaa.  

Tehtäväpisteistä opettaja sanoi, että lapset tiesivät, mihin pitää mennä, ja katsoivat myös 

tehtäväpaperia. Siitä he muistivat. Ohjaus oli selkeää. Lapset osasivat sen jälkeen toi-

mia. Ohjaajia ei tarvita kahta enempää. Oppilaat selvisivät pääosin omatoimisesti, mutta 

videon tekeminen oli vaikeaa ja siinä meni eniten aikaa.  Ehkä sen takia jäi jotain tehtäviä 

tekemättä. Yhtenäinen video oli tavoitteena ja siksi opettajan piti näyttää ”Pause” uudes-

taan ja uudestaan oppilaille. Opettelu kesti, kun piti useamman kerran tehdä video uu-

destaan, koska olikin painettu stop-näppäintä. 

Ryhmätyö vaihteli. Opettaja oli pyytänyt lapsia näyttämään peukalolla mielipiteensä ryh-

mätyön onnistumisesta ja yksi ryhmä oli näyttänyt peukaloa alaspäin. Tälle ryhmälle oli 

tullut vähän eripuraa. Yhdellä ei ollut toimintatavat samat. Se ei liittynyt mitenkään teh-

tävään vaan siihen, ettei jostain syystä pystytty keskittymään. Opettaja oli katsonut las-

ten tuotoksia yhdessä oppilaiden kanssa ja samalla kysynyt luokassa, että tekivätkö he 

yhteistyössä, niin että jokainen osallistui eikä vain yksi tehnyt. Se oli kuulemma sujunut 

hyvin paitsi sillä yhdellä ryhmällä. 

Tehtävävihoissa oli hyvä, kun niissä oli eri kirjat. Opettaja oli suullisesti käynyt tehtä-

vävihkoja läpi koulussa. Opettaja kysyi yhden kysymyksen ja eri ryhmät vastasivat aina 

mitä olivat siihen laittaneet. Keskustelun omaisesti ja ohjaamalla yritetään löytää oikea 

vastaus. Opettaja pyrkii siihen, että oppilaat hoksaisivat itse. Alla vastatusta tehtävästä 

kuva. 

 
Kuva 8. Mediamatkan tehtävän kuva (Mynämäen kunnankirjaston kuva-arkisto).
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Odotuksistaan opettaja mainitsee toivoneensa, että tulisi erilaisia tehtäviä. Kirjastoym-

päristössä oleminen on tärkeää ja se motivoi lapsia. Yllätys oli se, miten paljon tuli ryh-

mässä toimimista ja miten hyvin se meni. Ryhmät pystyivät hyvin poimimaan, mitä teh-

tävissä piti tehdä, ja he pysyivät niissä tehtävissä eivätkä lähteneet ryntäilemään tai te-

kemään jotain muuta. Keskittyminen riitti tehtävien tekemiseen. Kaikki sai tehtyä videon, 

niin että kyseessä oli joku muu tehtävä, joka jäi tekemättä. 

Oppilaiden palautteessa luki, että mukavinta ja vaikeinta oli kuvaaminen. Vaikein tehtävä 

oli erottaa tietokirjojen joukosta se, joka olikin fiktiota. Taitoja, joita he olivat harjoitelleet, 

olivat yhteistyö, joustaminen ja tehtävien jakaminen. Oppilaiden mielestä oli ollut erittäin 

mukavaa. 
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5.3 Kehitysehdotukset 

5.3.1 Opettajien kehitysehdotukset 

 
Kuva 9. Vastatun tehtävän kuva (Mynämäen kunnankirjaston kuva-arkisto). 

Ylläolevassa kuvassa oleva Tuula Kallioniemen kirja Karoliina ja nokkela Neema -kirjan 

kansikuva pitäisi vaihtaa ja saada tilalle selkeämpi Suomea käsittelevä kansikuva, vaikka 

Suomen eläimet. Suomi-aihe ei löytynyt tästä kansikuvasta. Oppilasryhmän ehdotuk-

sena oli, että reput ovat suomalaisia. Myös tehtävässä kolme ollut Aku Ankka ja Suomi 

-sarjakuvakirja pitäisi vaihtaa vielä selkeämmäksi sarjakuvakirjaksi tai satukirjaksi. 

Tehtävään neljä toivottiin tekstiin selkeyttä enemmän. Monet olivat jääneet siihen kiinni, 

mikä Suomessa on erikoista, vaikka tarkoitus oli tehdä video Mynämäestä. Suomi sana 

pois kokonaan. Videopisteessä voisi olla yksi ohjaaja koko ajan, jotta hän neuvoisi Pau-

sen käytön. Lisätehtävän (viitonen, QR-koodi- ja piirrostehtävä) voisi vaihtaa lukupis-

teeksi, missä olisi esillä poimintoja uusista kirjoista. Niihin voisi tutustua ja lukea niitä sillä 

aikaa, kun muut tekevät vielä tehtäviä. Opettajan mielestä kirjasto on niin ihana paikka. 

Suomalaisuus mediamatkan aiheena voisi vaihtaa, ettei se ole joka vuosi sama. Suomi 

oli kyllä ihan hyvä aiheena. Tehtävässä kolme, jossa oli A ja B tehtävät, voisi ehkä teh-

täviä erotella kauemmaksi toisistaan, ettei siinä tulisi kiireen tuntua. 
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5.3.2 Kirjastovirkailijan omat ehdotukset 

Mediamatkassa käytettäviä tabletteja voisi käyttää myös Vaski-verkkokirjaston ja kirjas-

ton aineiston hakuun. Silloin eivät haittaisi korkeat tasot, joille hakukoneet on laitettu eikä 

olisi vaaraa, että joku oppilaista putoaisi korkealta jakkaralta. Näin lapset myös oppisivat 

kotona käyttämään omilla laitteillaan Vaski-verkkokirjastoa ja osoite, mistä verkkokirjasto 

löytyy, tulisi tutummaksi. Jokaiselle ryhmälle kannattaisi jakaa oma tabletti eivätkä ne 

olisikaan tehtäväpisteillä. Tableteille pitää laittaa Vaski-verkkokirjaston nettiosoite näky-

vään paikkaan, vaikka tabletin yläreunaan.  

Toinen vaihtoehto olisi kysyä, miten asiakaspäätteiden korkeat jalalliset tasot saa mata-

lammaksi. Valmistautuminen tässä kokeilun osassa oli puutteellista. Tiedonhakukone pi-

tää numeroida myös, jotta lapset yhdistäisivät sen ensimmäiseen tehtävään.  Monty L. 

McAdoo (2013, 69) korostaa teoksessaan, missä hän määrittelee muuan muassa tehok-

kaiden ohjaajien luonteenpiirteet, että positiivisen oppimisympäristön luomisessa on tär-

keää olla valmistautunut sekä huomioida kaikki ne ongelmat ja kysymykset, joita tulee 

vastaan oppitunnilla. Se auttaa jatkossa muokkaamaan oppituntia. 

Siihen lukupisteeseen, jota opettaja ehdotti muutoksena mediamatkan lisätehtävään, 

voisi koota jo valmiiksi oppilaille mieluisia uutuuskirjoja. Opettajan kanssa kannattaisi olla 

yhteydessä, koska opettajalla on suurin tietämys siitä, mitä hänen oppilaansa lukevat 

sekä mistä he ovat kiinnostuneet ja miten hyvin he lukevat. Yhteydenpito kaikkiin opet-

tajiin on muutenkin tärkeää, koska yllättävä huomio tuli siinä, miten huonosti yhteyden-

pito opettajien välillä toimii ja kaikki tieto ei ole kaikilla tiedossa. 

Mediamatkaa voisi myös muokata lyhyemmäksi, jos aikataulu on kireämpi eli luokalla ei 

ole käytössä kahta oppituntia peräkkäin. Erilaisia tehtävävihkoja olisi hyvä olla olemassa 

jo valmiiksi muokattuna niin että niitä voisi tarjota opettajien erilaisiin tarpeisiin ja aika-

tauluihin. Jo olemassa olevaa tehtävävihkoa voisi myös käyttää niin, ettei kaikkia tehtä-

viä tehdä. 
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5.3.3 Kehitysehdotukset kirjaston ja koulun väliseen yhteistyöhön. 

Molempien opettajien haastattelussa tuli esille toive, että kirjasto järjestäisi kirjavink-

kausta joko koululla tai kirjastossa. Se voisi motivoida lapsia tulemaan kirjastoon ja lai-

naamaan itse. Molemmat opettajat käyvät itse lainaamassa oppilaiden kirjat joko Mynä-

mäen kunnankirjastosta tai Raision kunnankirjastosta ja he hakevat kirjoja moneen ma-

kuun. Lapset ovat eritasoisia lukijoita, joten pitää olla sekä helppolukuisia, että paksum-

pia kirjoja. Uutuudet ja uudet sarjat kiinnostaisivat. Kumpikaan opettajista ei ole käynyt 

luokan kanssa lainaamassa Mynämäen kunnankirjastosta kouluvuoden aikana kuin 

ehkä kerran keväällä. Oppilasryhmän kanssa oli opettajan mukaan mukavaa käydä tu-

tustumassa Elämää Mynämäessä sata vuotta sitten- näyttelyyn. Lapsien on hyvä huo-

mata, mitä kaikkea kirjastossa voi olla ja tehdä. 
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6 KOKOAVAA TARKASTELUA 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää soveltuvatko, maakunnallisen Kulttuurinen 

mediamatka halki Suomen-hankkeen tehtävävihot jokavuotiseksi yhteistyömuodoksi 

Mynämäen kunnankirjaston ja Laurin koulun 2.-luokkalaisten välille. Tässä opinnäyte-

työssä selviteltiin myös, mitä kehitysehdotuksia opettajilla on mediamatkan tehtävävih-

kojen kohdalta sekä mitä toiveita heillä on kirjaston ja koulun väliseen yhteistyöhön. Tut-

kimus toteutettiin havainnoimalla Turun kaupunginkirjaston mediamatkaa 4.-luokkalai-

sille sekä kahta Mynämäen kunnankirjaston Kulttuurista mediamatkaa halki Suomen. Li-

säksi kahta 2. luokan opettajaa teemahaastateltiin, jotta saataisiin heiltä heidän omiin 

kokemuksiinsa perustuvaa sekä syvempää tietoa. 

Teemahaastattelun runko oli käytännönläheinen, ja siinä kysyttiin mediakasvatuksen to-

teuttamista 2.-luokkalaisille Laurin koulussa, Kulttuurisen mediamatkan halki Suomen -

hankkeen käytännön toteuttamisesta ja siihen kehitysehdotuksia sekä toiveita kirjaston 

ja koulun väliseen yhteistyöhön. 

Haastatteluissa kävi ilmi, että muokattu Kulttuurinen mediamatka halki Suomen -kokeilu 

onnistui hyvin Mynämäen kunnankirjastossa Laurin koulun 2.-luokkalaisille ja siitä saa-

daan hyvä yhteistyömuoto Mynämäen kunnankirjaston ja koulujen välille. Pienin muok-

kauksin sitä voidaan kehittää edelleen ja aihealuetta vaihtamalla saadaan vaihtuvuutta 

sisältöön. Yhteistyömuotoa voidaan tarjota myös muille Mynämäen kouluille resurssien 

mukaan. Mynämäellä on kouluja kaiken kaikkiaan kuusi.  

Mynämäen koulujen 4. -luokkalaisille tullaan kehittelemään myös oma mediamatka tule-

vana syksynä. Näin ei katkea alakoulun oppilaiden yhteys kunnankirjastoon, kun he käy-

vät kirjastossa lainaamisen lisäksi myös näissä toiminnallisissa mediatuokioissa tietyissä 

luokka-asteissa. Oppilaat näkevät, mitä kaikkea kirjastossa voi tehdä sekä oppia ja hen-

kilökunta tulee paremmin tutuksi oppilaille. Opettajien ja kirjaston työntekijöiden yhteistyö 

myös tiivistyy uuteen muotoon, jossa keskinäinen arvostus lisääntyy ja kirjasto oppimis-

ympäristönä avaa uusia mahdollisuuksia kouluille.  
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Mynämäen kunnankirjaston ja koulujen välillä ei mitään sovittua aikataulua tai raamia 

tälle yhteistyömuodolle. Aikataulun myötä ehkä selkeytettäisiin kirjaston palvelumuoto 

kouluille, sen rajat ja resurssit. Kaikilla opettajilla kiinnostuksen mukaan olisi tiettyinä 

ajankohtina mahdollisuus tuoda luokkansa Mediamatkalle. Aikataulutkin olisi hyvä sopia 

hyvissä ajoin kouluvuoden alussa, jotta sekä kirjastolla että kouluilla olisi selkeä ohjelma 

tiedossa. Aikatauluissa voidaan tietenkin joustaa resurssien mukaan. Mediamatkoista 

voisi tehdä pienen esitteen, jota voisi jakaa sähköisesti 2. ja 4.luokkalaisten opettajille 

Haastattelujen myötä haastattelija sai hyvän kuvan opettajien tekemästä mediakasva-

tuksesta ja koulun resursseista. Miten paljon opettajat innostavatkaan oppilaitaan luke-

maan varaamalla ja kantamalla kirjoja luokkiin. Opettajat myös esittelevät oppilaille kir-

joja ja uusia sarjakirjoja. Kirjastotyö ja opetustyö jakaa tässä saman tavoitteen eli luke-

maan innostamisen. 

Opettajat toivoivat haastatteluissa kirjavinkkausta joko kirjastossa tai luokassa tapahtu-

vana kirjaston sekä koulun välisenä yhteistyömuotona. Sitä voisi kokeilla, mutta voima-

varat ja resurssit eivät ehkä anna siihen nyt mahdollisuutta. Mediamatkat ovat kuitenkin 

uusi alku yhteistyölle, jota ei ole ennen tehty tässä muodossa ja se on innostavaa kaikille 

osapuolille. 
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Kyselylomake opettajille 

Taustakysymykset: 

Kuinka kauan tehnyt opettajan työtä? 

Miten toteutat mediakasvatusta koulussa?’ 

Digiloikka? 

Mediamatkan käytännön toteutus? 

Aikataulu ja ajankohta? 

Tehtäväpisteet? 

Tehtävävihot – puutteet ja hyvät puolet? 

Ohjaus? Oliko tarpeeksi ohjaajia? 

Kirjaston tablettien käyttö 

Miten arvioisit oppilaiden suoritukset? Ryhmätyö? Tehtävien hahmotus? 

Millaiset odotukset Mediamatkan suhteen ja toteutuivatko toiveet? 

Kehitysehdotuksia Mediamatkan suhteen? 

Mitä muita toiveita kirjaston ja koulun väliseen yhteistyöhön? 
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Tehtävävihkot 
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