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1

JOHDANTO

Varhaiskasvatusta normittavat lait ja määräykset ovat muuttuneet viimeisten neljän vuoden aikana. Opetushallitus määräsi ensimmäisistä uudistuneista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista lokakuussa 2016. Perusteiden mukaiset paikalliset suunnitelmat otettiin käyttöön elokuun alusta 2017. Opetushallitus määräsi kuitenkin jo joulukuussa 2018
uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Perusteet uudistettiin vastaamaan päivitettyä varhaiskasvatuslakia, joka astui voimaan elokuussa 2018. Varhaiskasvatuksen
järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien tuli päivittää omat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa kansallisten perusteiden mukaisiksi ja ottaa ne käyttöön elokuussa 2019.
(Varhaiskasvatuslaki 13.7.2018/540; OPH 2018.)
Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alainen osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. (OPH 2018, 23.)
Opinnäytetyön tarkoitus on tukea varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden määrittämää
linjaa monilukutaidon sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen alueella luomalla selkeä ja helppokäyttöinen mediakasvatuksen starttipaketti, joka sisältää materiaalipankin eli
oppimisen osa-alueittain jaoteltuja yleisiä vinkkejä erilaisista mediakasvatus-käsitteen alle
sopivista menetelmistä sekä kerhomuotoisen sellaisenaan toteutettavan mediakasvatuskokonaisuuden. Tämä kerhokokonaisuus koekäytetään 4 -5 -vuotiaista lapsista muodostetun testiryhmän kanssa yhdessä kokeillen. Lisäksi tuotetun aineiston tavoitteena on herättää kasvattajia miettimään ja näkemään toimintaympäristön mahdollisuudet sekä jo käytössä olevien menetelmien yhteys mediakasvatukseen. (OPH 2018, 26.)
Painopisteenä opinnäytetyössä on tieto- ja viestintäteknologiakasvatuksen (TVT) ja mediataitojen sekä tärkeänä osana monilukutaidon sisällyttäminen toimintaan huomioiden
sen, että yksikössä on käytettävissä hyvin rajoitetusti teknistä laitteistoa. Tutkimuskysymyksinä voidaan nähdä seuraavat: kuinka kehitetään lasten ja henkilökunnan mediakasvatusosaamista ja rikastetaan toimintaa vähillä resursseilla. Millaisilla menetelmillä ohjataan lapsia huomaamaan ympärillä oleva, heille itsestään selvä nykyteknologia ja näkemään vaihtoehtoja. Kuinka helpotetaan kasvattajien arkuutta uutta teknologiaa ja menetelmiä kohtaan ja edistetään myönteistä asennemuutosta. (Turja 2017, 206-207.)
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2
2.1

OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT
Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen rakenne ja visio

Tampereen kaupunki on viime vuosina uudistanut ja selkeyttänyt hallintoaan ja kaupunkiorganisaation osa-alueita on järkeistetty. Kasvatus- ja opetuspalvelut, joihin varhaiskasvatuskin sisältyy, kuuluvat hyvinvoinnin palvelualueen alle. Tätä osa-aluetta johtaa hyvinvoinnin palvelualueen johtaja, jonka alaisuudessa toimii kasvatus- ja opetuspalveluiden
palveluryhmän johtaja. (Tampereen kaupunki 2019.)
Kasvatus- ja opetuspalveluiden ryhmää johtaa kasvatus- ja opetusjohtaja, jolla on vastuullaan kuuteen eri palveluyksikköön jakautuva palveluyksiköiden ryhmä: kaakkoinen, koillinen, keskusta, eteläinen ja läntinen tiimi sekä pedagogiset palvelut. Kasvatus- ja opetuspalvelujen palveluryhmä tuottaa lakisääteistä päivähoitopalvelua ja perusopetusta, jonka
tarkoitus on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista lapsilähtöisesti yhteistyössä perheen kanssa. Perusopetus vastaa perusopetuslain mukaisen toiminnan järjestämisestä ja
opetuksen kehittämisestä. (Tampereen kaupunki 2019.)
Tampere pyrkii aktiivisesti kehittämään kasvatuksen ja opetuksen palvelualueen toimintaa, ja esimerkiksi keväällä 2018 oli käynnissä suunnitelman teko koko kaupungin tulevaksi päiväkoti- ja kouluverkoksi vuoteen 2033 asti. Suunnitelma sisältää muun muassa
päiväkotien ja koulujen kuntokartoitukset, sisäilmaongelmien huomioimisen sekä huonokuntoisista kiinteistöistä luopumisen tai uusien rakentamisen. (Tampereen kaupunki
2019.)
Kehittävä ja tulevaisuuteen katsova ote näkyy myös kaupunkistrategian painopisteissä ja
kaupungin paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelman linjauksissa. Painopisteissä mainitaan muun muassa toiminnan vastuullisuus, avoimuus, rohkeus ja yhteisöllisyys. Lisäksi
toiminnan linjataan perustuvan kannustavaan ja luottamukselliseen ilmapiiriin ja edistävän
yhdenvertaisuutta, monikulttuurisuutta ja turvallisuutta. (Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2019, 7.)
Tavoitteisiinsa Tampere pyrkii kaupunginhallituksen linjauksella palveluidensa keskittämisestä, eli niin kutsutusta hyvinvointikeskus- ja lähitorimallista, jossa kaupunginosien palvelut löytyisivät tulevaisuudessa saman katon alta. Strategiansa mukaisesti kaupunki toisi
myös koulut ja päiväkodit hyvinvointikeskusten tuntumaan. Samassa keskuksessa voisi
olla esimerkiksi vanhusten päivätoimintaa, neuvola, kirjasto, terveysasema, neuvontapiste
ja kaupallisia palveluita. Tämänkaltaisia hyvinvointikeskuksia Tampereella toimii jo neljä,
ja lisää on tulossa. Lähitori-mallissa taas on sijoitettu erilaisia matalan kynnyksen palveluita jonkin jo olemassa olevan palvelun yhteyteen, yhteisiä tiloja hyödyntäen. Tällaiset
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lähitorien palvelut olisivat muun muassa neuvontaa, yhteisiä tiloja, ateriapalveluita, yksityisiä ja yhdistysten tarjoamia palveluita. Ne myös tukisivat alueen yhteisöllisyyttä. (Tampereen kaupunki 2019; Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2019, 7.)
Näillä toimilla kaupunki pyrkii alleviivaamaansa tavoitteeseen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintatapojen jatkuvasta tarkastelusta ja kehittämisestä. Tampereen kaupunkistrategia ulottaa neljä painopistettään vuoteen 2030 ja esittää niiden luovan pohjan
Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen arvopohjalle, tehtävälle ja
toimintakulttuurille. Tampereen kaupungin varhaiskasvatus ja perusopetus painottavat
osallisuutta ja aktiivisuutta, laadukasta yhteisöllistä oppimista, luovuutta ja innovatiivisuutta sekä kestävää elämäntapaa. (Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma
2019, 7.)

2.2

Toimeksiantaja

Opinnäytetyö tehdään toimeksiantona Tamperelaiselle kunnalliselle varhaiskasvatusyksikölle. Varhaiskasvatusyksikkö sijaitsee perheiden suosimalla alueella Itä-Tampereella.
Opinnäytetyön ideointi, kokoaminen ja koekäyttö tapahtui yhdessä kyseisen varhaiskasvatusyksikön toimipisteistä.
Varhaiskasvatusyksikköön kuuluu neljä toimipistettä, ja yhdessä ne muodostavat melko
suuren yksikön. Toimipiste, johon raportissa viitataan, on rakennettu 1980- luvun lopulla ja
edustaa pohjakaavaltaan ja tilaratkaisuiltaan melko tyypillistä aikansa päiväkotirakennetta
pitkine keskuskäytävineen ja kaksihuoneisine osastoineen. Toimipisteessä on seitsemän
varhaiskasvatusryhmää, joista kaksi 1-3-vuotiaille ja viisi 1-5-vuotiaiden sisarusryhmiä.
Päivähoitopaikkoja toimipisteessä on noin 160 lapselle. Lisäksi tiloissa toimii yksi esiopetusryhmä. Yksikön kaksi muuta esiopetusryhmää toimivat läheisen koulun tiloissa. (Henkilöstöpalaveri 10/2017.)
Ryhmä, jonka lapsista opinnäytetyön materiaalin koekäyttöön osallistuneet kerätään, on
23:n lapsen sisarusryhmä ikäjakaumalla 1-5 vuotta. Toimin opinnäytetyön materiaalin keruun aikaan itse ryhmän lastentarhanopettajana, ja lisäkseni tiimiin kuuluu kaksi lastenhoitajaa.
Työyhteisössä on toteutettu hyvin perinteistä suomalaista varhaiskasvatusta ja päivähoitoa. Ymmärrys mediakasvatuksesta ja sen sisällöstä on vielä käsitteenä vieras ja aiheen
käsittely lapsiryhmissä on rajoittunut lähinnä sanomalehtiin tutustumiseen sekä valokuvaukseen (Henkilöstöpalaveri 10/2017). Tämä ei kuitenkaan vielä täytä Vasun (OPH
2018, 24, 26) asettamia normeja, ja siksi lisätietoa tarvitaan. Media- ja tieto- ja viestintäteknologiakasvatuksen (tästä eteenpäin TVT-kasvatus) sekä monilukutaidon käsitteitä on
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siis avattava ja annettava kasvattajille työkaluja aiheiden monipuoliseen käsittelyyn (Henkilöstöpalaveri 10/2017).

2.3

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite

Opinnäytetyön tarkoitus on vastata kasvattajien keskuudessa nousseeseen huoleen Vasun (2018) tavoitteiden saavuttamisesta. Tähän pyritään lisäämällä kasvattajien ymmärrystä siitä, että paljon voidaan tutkia ja oppia eri medioista, medialukutaidosta ja viestintäteknologiasta jopa ilman digilaitteita. Samalla on mahdollista helpottaa mediakasvatuksen
lisäämistä pedagogiikkaan. Saduilla, peleillä ja esimerkiksi historiaan perehtymällä voidaan opettaa ja tutkia näiden aiheiden alkeita varhaiskasvatusikäisille sopivalla tavalla.
Työn tavoitteena on helppolukuinen, käyttäjäystävällinen ja kompakti materiaalipankki ja
mediakerho -materiaali, joka herättää kasvattajia näkemään media- ja TVT- kasvatuksen
näkökulman myös jo käytössä olevissa menetelmissä. Kokonaisuus, josta on nopeaa etsiä valmiiksi mietittyjä, mutta tarpeen ja lapsiryhmän mukaan sovellettavia tehtäviä ja projekteja media- ja TVT- kasvatukseen liittyen. Materiaalipankki ja kerhomateriaali tehdään
sekä kansiomuotoon että sähköisenä. Näin sen käyttäminen arjessa on kansiomuodossa
käytännöllistä, mutta jakaminen sekä mahdollinen materiaalin lisääminen onnistuu helposti sähköisessä muodossa.
Aihealueen ollessa laaja ja moneen muotoutuva olen joutunut rajaamaan käsiteltävää aihetta paljon. Samalla olen kuitenkin pyrkinyt huolehtimaan etenkin opinnäytetyöraportin
osalta siitä, että lukijalle aukeaa työn lähtökohdat ja sen taustalla vaikuttava teoria. Painopisteenä opinnäytetyössä on TVT- ja mediataitojen sekä tärkeänä osana media- ja monilukutaidon harjoittelun sisällyttäminen toimintaan huomioiden sen, että yksikössä on
käytettävissä hyvin rajoitetusti teknistä laitteistoa.
Tuotettavaa materiaalia ajatellen tutkimuskysymyksinä voidaan nähdä seuraavat: Millaisella ohjemateriaalilla kehitetään lasten ja henkilökunnan osaamista ja rikastetaan toimintaa sekä ajattelua vähillä teknisillä resursseilla? Kuinka ohjataan lapsia huomaamaan ja
suhtautumaan kriittisesti ympärillä olevaan, heille itsestään selvään nykymediaan ja - teknologiaan ja näkemään vaihtoehtoja? Kuinka helpotetaan kasvattajien arkuutta uutta teknologiaa ja menetelmiä kohtaan ja edistetään myönteistä asennemuutosta? (Vilkka & Airaksinen 2003, 30,42-43; Turja 2017,206-207.)
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3.1

VARHAISKASVATUS MUUTOKSESSA
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet työn perustana

Ilmestymisestään asti Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (OPH 2018), tästä eteenpäin Vasu, on herättänyt varhaiskasvatuksen henkilöstössä runsaasti ristiriitaisia tunteita.
Vasu pyrkii selventämään yleisesti käytettyä päivähoito-käsitettä, ja määrittelee varhaiskasvatuksen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudeksi, joka on pedagogisesti
painottunutta (OPH 2018, 22-23). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lasten kasvun ja
kehityksen arvioinnin sijaan arvioidaan pedagogiikan toteutumisen vastaavuutta lasten
tarpeisiin yksilöinä ja ryhmässä. Toiminta keskittyy siis pedagogisen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Vasu korostaa, että ryhmän toiminnassa
huomioidaan kunkin lapsen yksilölliset vahvuudet, mielenkiinnon kohteet ja mahdolliset
tuen tarpeet. (Ahonen 2017,8-9.)
Vasun keskeisiä piirteitä ja suurimpia muutoksia on käsitys uudesta oppimiskäsityksestä.
Näkemys lapsesta aktiivisena toimijana, oman elämänsä ja oppimisensa asiantuntijana
murtaa aikuisen perinteistä roolia opettajana, jolla on vastaus kaikkeen. Tähän muutokseen tottuminen vie aikaa. Vasun toimintakulttuurissa oppiminen on siis yhteisöllistä. Keskiössä on aikuisen ja lapsen yhdessä toimiminen, sen tunnistaminen, että ryhmässä jokaisella jäsenellä on yhtä tärkeä rooli osana ryhmää. (Ahonen 2017,9.)
Vaikuttavuudeltaan tärkeimmäksi muutokseksi nousee velvoittavuus, eli suositusten sijaan
Vasu normittaa varhaiskasvatuksen sisältöä ja toteutusta (OPH 2020). Ahonen (2017, 15)
listaa velvoittavuuden suoriksi vaikutuksiksi muun muassa varhaiskasvatuksen kuntakohtaisten sisältöerojen kapenemisen ja sen sisällön kehittämisen välttämättömyyden. Toisekseen varhaiskasvatuksen siirtymisen opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen voidaan ajatella nostavan varhaiskasvatuksen arvostusta ja tukevan yleisen mielialan muutosta sen suhteen, että varhaiskasvatus on paljon muutakin kuin lasten hoitoa.
Vasu (OPH 2018, 7-10) määrittelee aiempia yksityiskohtaisemmin varhaiskasvatuksen
keskeisiä sisältöjä. Siinä missä näitä sisällöllisiä orientaatioita kuvattiin aiemmin hyvin lyhyesti ja kunnille jäi melko laaja vapaus päättää siitä, kuinka niitä käytännössä toteutettiin,
kuvaa uusi Vasu oppimisen osa-alueita hyvinkin tarkkaan. Tämä yhtenäistää varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittymistä valtakunnallisella tasolla sekä yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden välillä (Ahonen 2018, 16). Omassa työyhteisössäni tosin koettiin
Vasun (OPH 2018) käyttöönottoa hidastavana tekijänä se, ettei Vasun määrittämien sisältöjen konkreettisesta käytäntöön siirtämisestä ollut saatavissa juuri minkäänlaista kirjallisuutta Ahosen (2017) Vasun käyttöopasta lukuun ottamatta. Kunnat ja yliopistot ovat
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järjestäneet Vasu-koulutusta, ja kunnat ovat nimittäneet erityisiä Vasu-agentteja tukemaan
varhaiskasvatusyksiköidensä Vasutyötä, mutta selkeää opaskirjallisuutta on toistaiseksi
hyvin vähän saatavilla. (Henkilöstöpalaveri 10/2017.)
Vaikka varhaiskasvatussuunnitelman perusteet määrittelee varhaiskasvatusta valtakunnallisesti, on kunnilla edelleen käytössään paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma tarkentaa yksilöllisemmin valtakunnallisen suunnitelman sisältöjä ottaen huomioon kuntien erityispiirteitä, niiden omia sisäisiä fokuksia tai projekteja tai vaikkapa erilaisia varhaiskasvatuksen toimintamuotoja. (Ahonen 2017, 18; OPH
2018, 8-9, 12-13.) Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat voidaan hyväksyä ja ottaa
käyttöön joko kunta-, yksikkö-, ryhmä- tai toimintamuotokohtaisena (OPH 2018, 12), jolloin
sitä voidaan toteuttaa esimerkiksi ryhmäkohtaisena.
Ryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma eli ryhmävasu tuo konkreettisesti lapsiryhmän arkeen valtakunnalliset ja paikalliset vasut sekä lasten omat vasut ja tavoitteet. Ryhmävasu on arjen pedagoginen työväline. Sen avulla suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan juuri kyseessä olevan ryhmän tarpeita ja tuodaan esille toimintatavat, miten ja miksi
tehdään. Ryhmävasua on tärkeää tarkastella läpi toimintakauden ja muokata ryhmän tarpeiden mukaan. Ryhmävasun muoto ja rakenne riippuvat sen sijaan ryhmästä. Vasu saatetaan koota ydinkohtina esille ryhmän seinälle, jolloin sen tavoitteet ja lähtökohdat pysyvät mielessä, mutta tärkeää olisi myös avata tavoitteita tarpeeksi konkreettisesti ja laajasti
jotta lukijalle, esimerkiksi ryhmän lasten huoltajille, muodostuisi selkeä kuva juuri tämän
ryhmän toimintatavoista. (Ahonen 2017, 19-20; OPH 2018, 12-13.)
Jokaiselle lapselle varhaiskasvatuksessa tulee laatia varhaiskasvatussuunnitelma, jonka
lähtökohtana on lapsen etu ja yksilölliset tarpeet (OPH 2018, 9-11). Nämä tulee selvittää
joko keskustellen lapsen kanssa tai pienimpien tapauksessa havainnoiden lasta. Vasu ei
ole eikä se saakaan olla lista lapsen taidoista tai haasteista, vaan dokumentti lapsesta kokonaisvaltaisesti. Mistä tämä on kiinnostunut, missä on hyvä, missä ehkä kaipaa tukea ja
millaisin toimin ja toimintaympäristön muutoksin tätä tukea annetaan. Ei siis arvioida lasta,
vaan varhaiskasvatuksen ja -kasvattajien toimintaa ja pedagogiikan toteutumista. (Ahonen
2017, 22-23.)

3.2

Varhaiskasvattajan muuttuva rooli

Vasu on saanut monet kasvattajat hieman hämilleen. Kunnat järjestävät jatkuvasti koulutuksia Vasun avaamiseksi, ja sen käytöstä on julkaistu käyttöopas-tyylinen kirja. Myös yksiköiden pedagogisissa palavereissa käsitellään Vasun sisältöjä pala kerrallaan (Henkilöstöpalaveri 10/2017). Ahosen (2017, 62) mukaan olisi kuitenkin tärkeää myös herättää
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keskustelua kasvattajalta itseltään vaadittavasta ajatusmallin muutoksesta Vasun vaatimusten omaksumiseksi osaksi arkea. Ahonen (2017, 62) kirjoittaa, että eräs suurimmista
muutoksista Vasussa liittyykin kasvattajan roolin murtumiseen ja muuttumiseen. Vasussa
korostuu ajatus oppivasta yhteisöstä, jossa aikuiset ja lapset oppivat ja tutkivat yhdessä
(OPH 2018, 29).
Tutkiva oppiminen on Lipposen (2017, 31-32) mukaan ennen kaikkea ihmettelyä. Se on
pedagoginen malli, jonka perusajatuksena on tutkiva suhtautuminen erilaisiin ilmiöihin.
Tutkivan oppimisen tavoitteena on, että ihmettelystä, kysymyksiä herättävien asioiden selvittämisestä ja tutkivasta tavasta toimia tulee lapsille luontevaa. Eikä vain lapsille, vaan
myös aikuisille. Ottaakseen aidosti paikkansa oppijana yhteisössä, kasvattajan olisi uskallettava päästää irti opettajan roolista. Olisi lakattava ajattelemasta, että aikuinen vain opettaa ja lapsi omaksuu. (Ahonen 2017, 62.)
Rintakorpi (2018, 19) viittaa Reggio Emilia-pedagogiikkaan, jonka keskeisiin piirteisiin
kuuluu lapsen näkeminen kykenevänä ja pystyvänä oman oppimisensa vaikuttajana. Rintakorpi (2018, 32) vertaa Reggiolaista ajattelua lapsen kykenevyydestä ja hänen ajatustensa ja mielipiteidensä arvokkuudesta siihen näkemykseen, jolle suomalaiset lastentarhat alun perin perustettiin. Lapset nähtiin heikkoina ja tarvitsevina, alisteisina aikuisten tarjoamalle hoivalle ja opetukselle. Rintakorpi toteaa (2018,32), että suomalaisessa kasvatusajattelussa hoidon, opetuksen ja kasvatuksen muodostamassa kolmiossa kasvattajan
sensitiivisyys ja kyky joustoon sekä taito muokata käyttämiään menetelmiä on ratkaisevassa roolissa. Sama lapsi voi päivän aikana olla useasti sekä pystyvässä että tarvitsevassa roolissa. Tällöin kasvattajan on huolehdittava oman roolinsa joustavuudesta hoivaajan, lapsen osallisuutta tukevan ja yhteisöllisesti työskentelevän tutkijan välillä. (Rintakorpi
2018, 19, 32; Suomen Reggio Emilia – yhdistys 2020.)
Tässä kohtaa esille on kuitenkin noussut epäilys kasvattajan roolin katoamisesta. Mihin
koulutettuja kasvattajia enää tarvitaan, jos kaikki vain oppivat ja tutkivat yhdessä. Hieman
kärjistetystikin esitetty pelko kasvattajan roolin katoamisesta kumoutuu kuitenkin välittömästi lähemmin tarkasteltaessa. Ammattitaitoa ei enää koetella kaikkitietävyytenä, vaan
kykynä tukea ja ohjata lasta tämän yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kasvattajan on kyettävä esittämään tarkentavia kysymyksiä, rikastuttamaan keskustelua ja samalla huolehdittava siitä, että kaikki oppimisen alueet tulevat käsitellyiksi. Kasvattajalla on lisäksi oltava
riittävä ammattitaito, jotta hän kykenee takaamaan jokaiselle lapselle tämän oman kehityksellisen vaiheen mukaisia harjoitteita. Koko ryhmälle ei siis voi suunnitella samaa harjoitetta, vaan yksilöiden taitotaso ja kiinnostus huomioiden samaa aihetta voidaan käsitellä
eri tavoin ja eri näkökulmista. (Ahonen 2017, 64-65.)
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Salomaan (2016, 141) mukaan kasvattajilla on erittäin suuri rooli varhaiskasvatusikäisten
lasten elämässä ja heidän omat asenteensa ja käsityksensä muokkaavat jopa kasvattajien itse sitä tiedostamatta lasten toimintaa päiväkodissa. Kasvattajien onkin oltava hyvin
herkkiä omalle ajatusmaailmalleen ja sille, kuinka he välittävät sitä lapsille

3.3

Lapsen mediaosallisuus

Sintonen (2018, 82) toteaa tämän päivän lasten elävän vahvasti medioituneessa maailmassa, jolloin lasten omat mediat sekä lastenkulttuuri ovat ja niiden tulisikin olla erottamaton osa myös varhaiskasvatusta ja päiväkotimaailmaa. Muuten päädytään Mularin ja Lehtikankaan (2016) tutkimuksessaan kohtaamaan tilanteeseen, jossa tutkittavan ryhmän lapset olivat omaksuneet ajatuksen, että tietyt aiheet ja leikit, kuten vauhdikkaat toiminta- ja
supersankariohjelmiin perustuvat taisteluleikit, olivat päiväkodissa kiellettyjä, eivätkä halunneet näistä aiheista puhua tutkijoillekaan. Osa lasten elämismaailmaa jäi siis hämärän
peittoon. Lapset leikkivät yhä perinteisiäkin leikkejä mutta käyttävät luovasti hyväkseen
mediakulttuurista nousevia hahmoja ja ilmiöitä. (Mulari & Lehtikangas 2016, 34-35, 45;
Sintonen 2018,82.)
Varhaiskasvatus ja perusopetus ovat osa virallista kasvatuskulttuuria, jossa lasten suojelun näkökulma on yhä hyvin vahva, toki syystäkin. Mediakasvatuksen ja lasten mediaosallisuuden näkökulmasta tämä kuitenkin tarkoittaa yleensä sitä, että lasten oma sisällöntuotto jää vain pienen rajatun lukijajoukon käyttöön, kuten esimerkiksi vanhemmat, päiväkotiryhmä tai koululuokka. Lasten aito, omaehtoinen mediaosallisuus jää siis ainakin toistaiseksi suurimmassa osassa päiväkodeista toteutumatta. (Sintonen 2018, 90.)
Mulari ja Lehtikangas (2016,34) toteavatkin, että huolen näkökulmasta katsottaessa päiväkoti saatetaan haluta nähdä ikään kuin turvapaikkana, jossa mediaa ei käytetä ja siihen
liittyviä leikkejä ei leikitä. Halutaan suojata lasta ja pitää edes yksi paikka lapsen elämässä
mediavapaana. Lapset kuitenkin elävät mediakulttuurin keskellä ja kasvavat siihen. Mediakulttuuri on osa lasten maailmaa, ja siksi sen tulisi olla erottamaton osa myös varhaiskasvatusta, eikä sen käyttöä ja mahdollisuuksia pedagogiikassa tulisi väheksyä. (Pääjoki
2017, 116-117; Sintonen 2018, 82.)
Kasvattajan haasteena onkin tukea lapsen aitoa osallisuutta. Lapsilla on erilaisia kiinnostuksen kohteita ja monesti jo olemassa olevaa tietoa varhaiskasvatuksessa käsiteltävistä
asioista ja heidän tietojaan ja taitojaan pitäisi osata hyödyntää. Ihmettelyn lisäksi toinen
tutkivan oppimisen keskeinen periaate onkin ilmiöiden selittäminen. Lapset saavat kertoa
ajatuksensa, tietonsa ja pohdintansa ja ne otetaan vakavasti. Kysymyksiä lähdetään selvittämään, ja lapset kokevat voivansa aidosti vaikuttaa siihen mitä, ja miten tutkitaan,
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mihin aiheisiin varhaiskasvatuksessa tartutaan. Lapset saavat kokemuksen, että heillä on
jotain annettavaa. (Lipponen 2017, 34-35.)
Kun mediakasvatus ja etenkin sisällöntuottamisen harjoittelu aloitetaan jo varhaiskasvatuksessa, lapset oppivat, että heidän ajatuksensa ja tietonsa ovat kuulemisen arvoisia, ja
niillä on merkitystä. Tätä tavoitetta tukevat lasten aito mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa
(Sintonen 2018, 94.) Sintonen (2018, 90-91) herättää kuitenkin samalla myös kysymyksen
siitä, onko tämänhetkisellä tiedolla, tietoturvaosaamisella ja media-alustojen hallinnalla
edes mahdollista lasten oma, heistä itsestään lähtevä mediatuottajuus, joka tukisi aitoa
osallisuutta ja vaikuttajuutta? Muutamia poikkeuksia, kuten esimerkiksi päiväkotien blogeja, on löydettävissä sosiaalisen median palvelimista. Ilman taustatietoja ja kyseisten
päiväkotien kasvattajien haastatteluja on kuitenkin mahdotonta tietää kuinka paljon lapset
todellisuudessa ovat osallisina blogien sisällöntuotossa ja kuinka yksityisyydensuojaus on
järjestetty. (Helsingin kaupunki 2020.)
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4
4.1

MEDIAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA
Media, mediat ja mediapedagogiikka

Media ja mediat -käsitteitä käytetään yleisesti hyvin löyhällä merkityksellä. Suomessa käsite on arkikielessä sekä yksikkö että monikko. Pääasiallisesti ’media’ tarkoittaa välineitä,
joilla on mahdollista lähettää ja vastaanottaa viestejä, mutta myös näiden viestien sisällöt,
ja niiden ympärille syntyneet käytännöt ovat mediaa. Käytän siis käsitettä media kattamaan sekä viestintävälineet että niillä lähetettyjen viestien sisällöt. (Kotilainen & Hankala
1999, 32; Niinistö & Ruhala 2006, 8.)
Perinteistä eli analogiseksi kutsuttua mediaa edustavat kirjat, lehdet, elokuvat, radio ja
televisio, kun taas uudesta eli digitaalisesta mediasta puhuttaessa ajatellaan lähinnä
internettiä ja verkon kautta tapahtuvaa viestintää. Tällainen jako on tosin pikkuhiljaa
jäämässä historiaan, kun niin lehtiä, kirjoja, tv -sarjoja kuin elokuviakin voi selata ja
katsella internetin välityksellä. Analoginen ja digitaalinen ovatkin kovaa vauhtia
yhdistymässä. Esimerkiksi päivän uutisia voidaan käsitellä eri medioissa. Tällöin
tarkoitetaan, että uutiset ovat nähtävissä televisiossa, kuultavissa radiosta, luettavissa
lehdissä sekä paperilla että internetissä. (Kotilainen & Hankala 1999, 32.)
Mediakasvatus eli mediapedagogiikka on moneen muotoutuvaa eikä ole olemassa yhtä
ainoaa oikeaa tapaa mediakasvattaa. Tärkeää on kuitenkin asettaa jokin tavoite. Millaisia
asioita mediakasvatuksella pyritään saavuttamaan, ja millaisin menetelmin tavoitteisiin
voidaan päästä? Merilampi (2014, 11-12) katsoo mediakasvatuksen olevan opastusta mediataitoihin, jotka hän nimeää välttämättömiksi kansalaistaidoiksi, ja keskeiseksi osaksi
nykyajan yleissivistystä. Mediataitokoulu (2015) korostaa mediakasvatuksen sopivuutta
ilmiöpohjaisessa ja tutkivassa oppimisessa, sillä median ilmiöt ovat sen mukaan yleensä
monialaisia ja niiden käsittely tukee oppimista tiedollisista ja asenteellisista taidoista minäkuvan rakentumiseen ja sosiaalisiin taitoihin. Puhutaan medialukutaidosta, jonka keskiössä ovat kerronnallisuus, tilannekohtaisuus sekä myös kirjoitustaito, sillä pelkkä median
lukutaito ei riitä. Kommunikaatio on kaksisuuntaista, joten omatakseen hyvät mahdollisuudet itseilmaisuun on osattava myös mediatekstien kirjoittamista. (Merilampi 2014, 11-12;
Mediataitokoulu 2015.)
Kupiainen ja Sintonen (2009,14-15, 31) ovat samoilla linjoilla ja perustavat näkemyksensä
sille pohjalle, että kasvatus ja opetus ovat osa arkipäiväämme rakentavia tekijöitä: elämismaailmaa, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä. He korostavat, että digitaalisen ajan
mediakasvatuksella luodaan pohjaa nykyaikaisille vuorovaikutustaidoille, yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle sekä osallisuudelle. He määrittelevät mediakasvatuksen opiksi
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mediasta ja median kautta, ja sen ensisijainen tavoite on tuottaa medialukutaitoa ja medialukutaitoisia kulttuurin toimijoita. Mediakasvatus on siis tavoitteellista vuorovaikutusta,
jonka osapuolina ovat kasvattaja, kasvatettava ja mediakulttuuri.
Kasvattajat kentällä kuitenkin kokevat termin mediakasvattaja painetta luovana. Ikään kuin
kasvattajan olisi hallittava kaikki media ja kaikki laitteet. Työyhteisöissä saatetaan ajatella,
että kunhan vain saadaan muutama medialaite, tulee mediakasvatus osaksi toimintaa
kuin itsestään. Tällöin jää huomaamatta se, että teknologiapuoli on vain pieni osa mediakasvatusta ja lasten mediakulttuuria. Lisäksi saatetaan arkuuden vuoksi jättää koko mediakasvatus niille, jotka kokevat laitteiden käytön luontevana. Kasvattajien olisi tärkeä tiedostaa, että mediakasvattajuuteen kuuluu huomattavan paljon muutakin, ja taito käyttää
älylaitteita on vain jäävuoren huippu. Esimerkiksi monet ei-tekniset menetelmät saattavat
olla heillä jo hyvinkin aktiivisessa käytössä. Lasten itseilmaisun ja kerronnan rikastuttaminen, heidän kiinnostuksen kohteidensa ja kokemusmaailmansa huomioiminen sekä osallisuuden edistäminen voivat toimia motivaattoreina perehtyä mediakasvatuksen mahdollisuuksiin. (Sommers-Piiroinen & Hemilä 2016, 48-50.)
Sommers-Piiroisen ja Hemilän (2016, 48-49) mukaan monet kasvattajat kuitenkin käyttävät itsekin useita medialaitteita, jolloin ne ovat heille jo entuudestaan tuttuja. Tällöin edes
yhden laitteen ottaminen mukaan toimintaan voi olla helpommin omaksuttava muutos kuin
laajamittainen lasten mediakulttuurin ja -välineistön omaksuminen osaksi pedagogiaa.
Esimerkiksi valokuvaus, sadutus, haastattelut, kuvausleikit, omat lehdet ja kirjat sekä erilaiset äänimaailmat ovat jo käytössä olevia menetelmiä, samoin kuin sarjakuvat ja pienet
esitykset. Kun kasvattajan tiedostaa näiden menetelmien mediakasvatuksellinen aspektin,
on ensimmäiset askeleet mediakasvattajuuteen otettu. (Sommers-Piiroinen & Hemilä
2016, 53.)

4.2

Erilaiset lukutaidot

Medialukutaito määritellään usein niin kutsutulla Aspenin määritelmällä, johon tiivistettiin
Pohjois-Amerikkalais– Kanadalaisessa konferenssissa vuonna 1992 mediakasvatuksen
eri näkökulmat;
Medialukutaito on kansalaisen kyky saavuttaa, analysoida, arvoida ja tuottaa informaatiota eri tarkoituksiin. (Tyner 1998 Kupiaisen ja Sintosen 2009, 91 mukaan).
Saavutettavuudella tarkoitetaan tässä, että henkilö osaa etsiä tietoa ja käyttää erilaisia
medialaitteita. Analyysi ja arviointi merkitsevät mediasisältöjen kriittistä lukemista sekä
luetun ymmärtämistä ja edellyttävät vahvaa eli kriittistä lukutaitoa. Tuottamisen ulottuvuus
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edellyttää mahdollisuutta käyttää erilaisia viestimiä ja median muotoja. (Kupiainen & Sintonen 2009, 91-92.)
Medialukutaito on siis todellisuudessa kokoelma erilaisia lukutaitoja, joihin kuuluvat mekaaninen eli peruslukutaito, ymmärtävä eli kokonaisuuksia ja sisältöjä hahmottava sekä
kriittinen eli vahva lukutaito johon medialukutaitoa harjoittamalla pyritään. Kriittinen lukija
osaa kysyä itseltään mihin tämä teksti tai mediaesitys pyrkii ja kenen toimesta. Mediatekstit eivät ole Kupiaisen ja Sintosen (2009, 15, 58-59) mukaan koskaan neutraaleja, vaan
niillä on aina jokin agenda, tarkoitus. Kriittinen lukija osaa hahmottaa mediatekstistä sen
pyrkimyksen, kenelle teksti puhuu ja mitä tekstillä haetaan. Mediateksteillä ja -esityksillä
tarkoitetaan tässä kaikkea mediaviestintää, oli se sitten sanallisessa tai kuvallisessa muodossa tai näiden yhdistelminä.
Medialukutaitoa on mahdollista oppia ja siinä on mahdollista kehittyä, vaikka koskaan ei
olekaan mahdollista hallita kaikkea. Medialukutaitoa voidaan kuvata lisääntyvänä ymmärryksenä siitä, kuinka media toimii, ja kuinka kuvilla ja mielikuvilla ohjaillaan käyttäytymistämme. Mutta ilman taitoa tuottaa sisältöä itse, kommunikaatio jää yksisuuntaiseksi. Pienten lasten kanssa media- ja monilukutaitoa lähdetään käsittelemään nimeämällä asioita ja
esineitä sekä opettelemalla erilaisia käsitteitä. Lapsia innostetaan tutkimaan, käyttämään
ja tuottamaan viestejä perinteisten lisäksi myös digitaalisissa ympäristöissä. Kasvattajan
tehtävä on tarjota lapsille mallia sekä rikasta tekstiympäristöä, lasten tuottamaa sekä lapsille soveltuvaa kulttuuria. (Nevala & Kiesiläinen 2011, 23; OPH 2014, 22; OPH 2018, 26.)
Varhaiskasvatus- sekä perusopetussuunnitelma määrittelevät monilukutaidon ikätason
huomioon ottaen lähes samoin. Molemmat toteavat monilukutaidon tarkoittavan erilaisten
tekstien tulkitsemiseen, tuottamiseen sekä arvottamiseen liittyviä taitoja, joiden avulla oppilaat ymmärtävät erilaisia kulttuurisia viestinnän muotoja ja rakentavat omaa identiteettiään. (OPH 2014, 22; OPH 2018, 28; Rasi & Kangas 2018, 16-17.)
Monilukutaito on kuitenkin melko haastava käsite. Jotta kasvattaja ymmärtäisi syvemmin
monilukutaidon, ja sen kautta medialukutaidon merkityksen ja monialaisuuden on hänen
ensin ymmärrettävä erilaisten lukutaitojen tarve ja paikka moninaistuneissa tekstiympäristöissä. Monilukutaito perustuu laajalle tekstikäsitykselle, jonka mukaan tekstit voivat olla
erilaisissa muodoissa. Näin ollen monilukutaitoa voidaan pitää yläkäsitteenä erilaisille lukutaidoille. Perinteisen lukutaidon lisäksi laajaan tekstikäsitykseen sisältyy hyvin erilaisia
lukutaitoja kuten kuvanlukutaito, numeerinen lukutaito, visuaalinen lukutaito, informaatiolukutaito, kriittinen lukutaito, digitaalinen lukutaito sekä kulttuurinen lukutaito. Yleensä nämä
ovat lisäksi sekoittuneet ja limittyneet toisiinsa. (Sintonen 2017; Mediametkaa 2018, 1516; Rasi & Kangas 2018, 16-17.)
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Monilukutaito liittyy kiinteästi ajattelun ja oppimisen taitoihin. Monilukutaidon eri osa-alueet
voidaan nähdä keskeisinä perustaitoina niin yksilön, sosiaalisen vuorovaikutuksen, elinikäisen oppimisen, kansalaisuuden kuin työelämänkin näkökulmasta. Monilukutaitoa ja
tieto- ja viestintäteknistä osaamista tarvitaan näiden lisäksi jo lasten ja perheiden arjessakin, ja niiden osaaminen edistää lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Sintonen (2017) korostaakin, että monilukutaito on nimensä mukaisesti taito, jota voidaan
harjoittaa ja jossa voidaan kehittyä. Monilukutaitoinen henkilö osaa hankkia, yhdistellä,
muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, ympäristöissä ja tilanteissa sekä
erilaisten välineiden avulla. Sintosen (2017) sanoin monilukutaito merkitsee mahdollisuutta täysivaltaiseen osallisuuteen ja vastuulliseen osallistumiseen ja nykymaailmassa
sitä voisi pitää eräänlaisena digitaalisena jokamiehen oikeutena. Dietze ja Kashin (2013,
5-6) toivat jo vuonna 2013 esille näkemyksensä kasvattajien velvollisuudesta tukea varhaiskasvatusikäisten lasten digitaalisen lukutaidon kehittymistä nähdessään teknologian
väistämättömän saapumisen lasten elämään. He tunnistivat jo silloin riskit kasvattajien
heikoissa median ja teknologian käyttötaidoissa ja näiden taitojen puutteen merkityksen
varhaiskasvatusikäisten lasten kehitykselle peräänkuuluttaen asenteellista muutosta kasvattajien keskuudessa. (Sintonen 2017; Mediametkaa 2018, 15-16; Rasi & Kangas 2018,
16-17.)
Monilukutaito myös muuttuu, ja elää ajassa ja tilanteessa. Se on ennen kaikkea yhteisöllistä toimintaa ja jakamista, sillä kulttuurinen ja sosioekonominen tausta vaikuttavat jo varhaiskasvatusikäisillä niin mahdollisuuksiin osallistua mediakulttuuriin, kuin siihen miten
mediasisältöjä tulkitaan. Näin varhaiskasvatuksella on tärkeä rooli myös lasten mediakulttuurin ja monilukutaidon kehittymisen mahdollistajana, ja mahdollisista taustasta johtuvien
erojen tasapainottajana. (Lehtikangas & Mulari 2016, 28; OPH 2018, 26; Sintonen 2017;
Mediametkaa 2018, 15-17.)

4.3

Sosiaalisen median haasteet ja mahdollisuudet

Sosiaalinen media (some) on nimensä mukaisesti sosiaalista, vuorovaikutukseen perustuvaa ja yhteisöllistä sanallisten ja kuvallisten viestien jakamista. Se sekoittaa yksityistä ja
julkista sekä faktaa ja fiktiota tavoilla, joita saattaa olla hyvinkin haastavaa tulkita. Medioitunut kulttuuri, teknologian nopea kehitys ja saatavuus, sekä jokaisen yksityishenkilönkin
mahdollisuus tuottaa ja jakaa mediasisältöjä tuovat uudenlaista vapautta oppimiseen. Samalla ne tuovat mukanaan vastuun, ja tarpeen uusille keinoille kasvattaa ja opettaa. Kun
sisällöntuottajana voi toimia kuka tahansa, ennakkoluulot ja pelot ilmiötä kohtaan ovat
luonnollisia. Silti on syytä tunnistaa tämän vapauden aikaansaamat mahdollisuudet, kulttuurien lähentyminen ja yhteisöllisyys, toisilta oppimisen ja muille opettamisen
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mahdollisuus, itsen ja muiden innostaminen ja oman identiteetin muokkaaminen. (Merilampi 2014, 81-82; Puska 2018, 15-16.)
Sosiaalisen median positiivisista puolista huolimatta on muistettava, että somessa esitetty
on aina vain yksi puoli ja murto-osa todellisuudesta. Sisällöntuottaja valitsee minkä osan
hän julkisuuteen laittaa. Täydelliset kuvat kauniista ihmisistä, kodeista ja upeista elämyksistä luovat paineita katsojan oman elämän suhteen, ellei tämä muista olla kriittinen ja ymmärrä että kuvat ovat sekä lavastettuja että vain pieni sirpale kuvan julkaisijan elämää tai
harrastusta. (Sintonen 2018, 83-84.)
Hakkaraisen ja Kumpulaisen (2011, 14-15) mukaan digitalisaation ja sosiaalisen median
myötä kuvien ja videoiden käyttö ei ole enää vain katsomista ja analysointia. Se on myös
itse kuvaamista ja tuottamista, ja onnistuu varhaiskasvatuksessakin. Lapset voivat kuvata
omia videoita tai haastatella aikuisia tai toisiaan. Show&Tell- eli suomalaisittain, näytä ja
kerro -tyyppinen miniesitelmöinti lasten omista tärkeistä asioista voidaan myös videoida,
samoin kuin pienet näytelmät ja lasten omat esitykset. Näitä voidaan taltioida blogi – tai
vlogimuodossa esimerkiksi suljetulla kirjautumisen vaativalla blogialustalla tai yksityisellä
sosiaalisen median tilillä.
Muiden tuotoksia katsellessa opitaan palautteen antoa ja vastaanottoa sekä muiden töiden kunnioitusta. Videotuottamisella on havaittu olevan monenlaisia hyötyjä. Muun muassa itseilmaisun mahdollisuuksien lisääntyminen, itsearvostuksen lisääntyminen, teknisten taitojen ja ryhmätyötaitojen kehittyminen sekä viestintä- ja esiintymistaitojen kehittyminen. (Hakkarainen & Kumpulainen 2011, 15-16.)
Kuten Sommers-Piiroinen ja Hemilä (2016, 48-50) toteavat, monet opettajat kokevat, että
heidän tulisi osata ja hallita kaikki median tarjoamat työkalut ja palvelut. Tämä luo valtavasti paineita niiden käyttöön ja voi vaikuttaa siten, ettei uskalleta käyttää mitään mediatyökalua. Kaiken hallitseminen ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista tai edes mahdollista. Kallialan ja Toikkasen (2012, 11) mukaan opettajalle riittää noin tusinan keskeisimmän palvelun hallinta, jolloin varhaiskasvatuksessa voisi riittää neljä tai viisi tarkoituksenmukaista mediatyökalua tai palvelua. Näistä monet saattavat olla jo valmiiksi kasvattajien
itsensä käytössä. (Kalliala & Toikkanen 2012, 11; Sommers-Piiroinen & Hemilä 2016, 4850.)
Ammattitaitoinen ja varma opettaja myöntää, ettei osaa eikä tiedä kaikkea, hän myös
osaa antaa tilaa oppilaiden osaamiselle ja kokemukselle ja hyödyntää sitä (Ahonen 2017,
64, 67). Kalliala ja Toikkanen (2012, 13) puhuvat oppilaslähtöisesta opiskelusta ja siitä,
että opetustilanne voi parhaimmillaan olla opettajallekin uuden oppimista, yhteistä kokemista ja vastuun jakamista. Opettajan ei tarvitse olla kaiken tietävä asiantuntija, vaikka
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hän yhä vastaakin oppimisprosessista ja siitä, että jokainen oppija saavuttaa asetetut oppimistavoitteet.
Esimerkiksi Vasu (OPH 2018, 22-24) pohjaa sille käsitykselle, että lapsi on aktiivinen, itsenäinen toimija, jolla on mielipide ja näkemys omista asioistaan. Aikuisen ja kasvattajan
haaste on olla herkkänä näille näkemyksille ja tukea lasta hänen senhetkisessä kehitysvaiheessaan. Vasussa esitetyt viisi laaja-alaisen oppimisen aluetta varmistavat sen, että
kasvattajalla on runsaasti tilaa ja soveltamismahdollisuuksia oppia ja tutkia yhdessä lapsen kanssa pelkän opettamisen sijaan. Ahonen (2017, 64-65) vahvistaa, että kasvattajalla
tulee olla riittävästi ammattitaitoa, jotta hän voi taata jokaiselle lapselle tämän oman kehitysvaiheen mukaisia harjoitteita, vaikka koko ryhmä työskentelisikin saman teeman parissa. (Kronqvist 2017, 14-16.)

4.4

Tieto- ja viestintäteknologiakasvatus osana teknologiakasvatusta

Tieto- ja viestintäteknologiakasvatuksen (TVT) tavoitteena on taito käyttää tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti erilaisia sähköisiä viestimiä. TVT- laitteiston monipuolinen käyttö
esimerkiksi Internetin kautta auttaa parhaimmillaan laajentamaan oppimisympäristöä
kauas päiväkodin, kotikaupungin tai jopa kotimaan rajojen ulkopuolelle. Teknologia tarkoituksenmukaisesti käytettynä auttaa vastaamaan laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin.
(Ahonen 2017, 57-58.)
Kuisman ja Ylisen (2013, 13) mukaan perustiedot konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä
ja tutkivasta oppimisesta kannattaa kuitenkin olla hallussa ennen kuin aloittaa TVT:n käyttämisen opetustyössä. Konstruktivistinen oppimiskäsitys laskee oppimisprosessiin kuuluvan seuraavia ominaisuuksia; oppija rakentaa uutta tietoa aikaisemmin hankitun tiedon,
taidon ja kokemuksen päälle ja peilaa uutta tietoa oman kokemusmaailmansa ja oletustensa mukaisesti tehden oppimisesta myös kontekstiin sidottua ja vuorovaikutuksellista.
Oppiminen on aktiivinen prosessi eikä oppia voi ilman omaa aktiivisuutta. Oppiminen on
myös tehokkainta, kun opettaja ohjaa prosessin alkuun, mutta oppija itse tekee prosessin
etenemiseen liittyvät päätökset. Lisäksi oppimisprosessin mukaan oppiminen liittyy oppijan yksilölliseen tapaan prosessoida tietoa, siihen miten hän kiinnostuu ja motivoituu opittavasta asiasta. (Falk, Krüger & Welz 2010 Kuisman & Ylisen 2013, 13 mukaan.)
Nämä konstruktivistisen oppimiskäsityksen ominaisuudet ovat sovelletusti perustana
myös sille oppimiskäsitykselle, jolle varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (OPH
2018, 22; Nevala & Kiesiläinen 2011, 31) oppimiskäsitys rakentuu.
Vasu (OPH 2018, 26, 47) alleviivaa TVT-taitojen osaamisen lasten kasvatuksellista ja
koulutuksellista tasa-arvoa edistävänä. Vasu myös velvoittaa varhaiskasvatusta
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käyttämään lasten kanssa erilaisia TVT-välineitä ja tutustumaan niihin. Tietokoneet, älypuhelimet, tabletit ja dokumenttikamerat ovatkin jo arkipäivää suurimmassa osassa päiväkoteja, mutta kuinka monessa päiväkodissa ne ovat lasten aktiivisessa käytössä? Naisvaltaisella alalla kuten varhaiskasvatuksessa, henkilökunnan suhtautuminen teknologiaan ja
sen käyttöön on hyvä esimerkki sukupuolittuneesta teknologisesta toimijuudesta, josta
Turja puhuu (2017, 205). Kasvattajat omalla toiminnallaan saattavat antaa esimerkin, että
tytöt ja naiset eivät ole yhtä taitavia teknologian käyttäjiä kuin pojat ja miehet. (Turja 2017,
205-208.)
Sintosta (2018, 92) mukaillen, yksinkertaisin askel TVT-välineistön käyttöönottoon on todennäköisesti älypuhelin, jollainen löytyy jo aika monen kasvattajan taskusta tai lapsiryhmästä. Kannettavien mobiililaitteiden helppous ja etu pienten lasten kanssa on siinä, että
ne voidaan ottaa esiin ja käyttöön vain tarpeen mukaan. Retkillä, ulkoillessa, kun lapsi
keksii jotakin hienoa tai haluaa näyttää jotain aikuiselle. Tarpeenmukaisuutta kannattaa
aina arvioida tapauskohtaisesti. Sitä voidaan perustella pedagogisuudella, lasten hyvinvoinnilla ja turvallisuudella, eettisyydellä tai esimerkiksi oppimisella tai toiminnan mielekkyydellä. Sintosen (2018, 92) summaakin, että pienten lasten kanssa toiminnan pitäisikin
tapahtua mobiililaitteiden kautta, ei niiden vuoksi tai ehdoilla.
Varhaiskasvatuksessa voidaan hyödyntää myös monipuolisesti esimerkiksi erilaisia oppimispelejä, joiden avulla voidaan vahvistaa matemaattista tai kielellistä osaamista tai loogista päättelykykyä. Pelien käyttö ei vähennä perusmuotoisen, pienryhmissä tapahtuvan
oppimisen ja aiheiden yhteisen käsittelyn tärkeyttä. Se voi osaltaan lisätä haastetta, tuoda
mielekästä tekemistä odottelun ajaksi ja rikastaa toimintaa. Tai vain kannustaa oppijaa,
joka motivoituu käsiteltävään asiaan paremmin pelin kautta. (Mediakasvatusseura 2019.)
Dietze ja Kashin (2013, 5) viittaavat tutkimukseen, jossa lasten keskinäinen kanssakäyminen oli moninkertaista tietokoneella pelatessa, verrattuna pöytätyöskentelyyn. He myös
kyseenalaistavat pitkään vallalla olleen uskomuksen teknologian ja median käytön luovuutta latistavasta vaikutuksesta. He toteavatkin, että esimerkiksi YouTube- videolla nähty
leikki tai lasten mediasta saama idea voi johtaa aivan uudenlaiseen leikkiin tai tuoda leikkin uusia ulottuvuuksia. (Dietze ja Kashin 2013, 4-5.)
Tieto- ja viestintäteknologiakasvatuksen ohella voidaan nostaa esiin teknologiakasvatus,
jonka suhteen esimerkiksi Turja (2017, 198-199) mainitsee myös historian näkökulman.
Lasten kanssa voidaan pohtia ja selvittää mihin kaikkia nykyään meitä ympäröiviä esineitä
ja asioita käytetään ja miten pärjäisimme ilman jotakin teknistä keksintöä. Voidaan myös
avata lasten ymmärrystä kehitystä kohtaan vertaamalla kuinka sata tai kaksisataa vuotta
sitten elettiin.
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Lasten omaa arkiympäristöä tutkimalla voidaan herättää ajattelua laitteiden ja tavaroiden
asianmukaisesta käytöstä. Miksi erilaiset tavarat tai keksinnöt ovat olemassa ja mikä niiden tarkoitus on. Kasvattajan tehtävä on ohjata huomaamaan lapsille jopa itsestään selviä
ilmiöitä sekä nimetä ja selvittää käsitteitä. Turjan (2017, 199-200) esimerkin mukaan vaikkapa tulitikut ja puukot ovat käteviä, kun osaamme käyttää niitä oikein, mutta taitamattomissa käsissä niillä voi saada aikaan myös tuhoa. Sama pätee älylaitteisiin ja internettiin.
(Turja 2017, 199-200; OPH 2018, 45.)
Asianmukaisesta käytöstä voidaan vetää suora linja myös ikärajoihin. Lapset usein tiedostavat, että tietyt ohjelmat ja pelit ovat heiltä kiellettyjä. Mularin ja Lehtikankaan (2016, 3840) mukaan monesti varsinkin pojilla on tapana kehuskella, että ovat saaneet katsoa tai
pelata ikärajoiltaan vanhemmille tarkoitettuja ohjelmia tai pelejä. Mulari ja Lehtikangas
(2016, 38-40) myös totesivat tutkimuksessaan, että lapset yhdistivät pelon ja jännityksen
vanhemmille tarkoitettuihin ohjelmiin ja peleihin. Lapsen kyky käsitellä jännittäviä tai pelottavia mediasisältöjä kasvaa pikkuhiljaa ja liian varhainen altistuminen haitallisille sisällöille
voi johtaa pelkoihin ja unihäiriöihin. Kuvaohjelmalakiin perustuvat ikärajat on asetettu juuri
tästä syystä, vaikkakin niihin liittyvä ikäjousto sallii muiden paitsi K-18- ikärajallisen sisällön näyttämisen kolme vuotta ikärajaa nuoremmalle tutun aikuisen seurassa. Aikuisen
vastuulla on valvoa lapsen älylaitteilla tai tietokoneella käyttämiä palveluita ja niiden soveltuvuutta myös varhaiskasvatuksessa, jossa pelien ja sovellusten viihteellisen käytön sijaan korostuu opetuksellinen käyttö. (Mulari ja Lehtikangas 2016, 38-40; Lapset ja media
2016, 8-9.)
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5
5.1

TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ
Toiminnallisen opinnäytetyön kuvaus

Toiminnallinen opinnäytetyö on taiteellisen, tutkimuksellisen ja kirjallisuuskatsauksena
tehtävän opinnäytetyön rinnalla yksi vaihtoehto opinnäytetyölle ammattikorkeakoulussa.
Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla esimerkiksi projekti, opas tai tapahtuma. Toiminnallisen työn tulee olla työelämälähtöinen ja toimeksiantajalle tehtynä hyödyttää eniten sekä
opiskelijaa että työelämää. Työn täytyy myös voida osoittaa opinnäytetyön tekijän eli opiskelijan alakohtaisia tietoja ja taitoja, eli se tulee toteuttaa tutkimuksellisella otteella. (Vilkka
& Airaksinen 2003, 9-10, 16-17.)
Toiminnallinen opinnäytetyö on usein ainakin osittain kehittämishanke, jolla pyritään kehittämään työelämää, asiakastyötä tai esimerkiksi käytettäviä menetelmiä. Tässä työssä kehittämisaspekti näkyi sekä työn tekijän ja toimeksiantajan välillä, jolloin pyrittiin kehittämään varhaiskasvatuksessa käytettäviä menetelmiä, että työn tekijän ja kohderyhmän eli
varhaiskasvattajien välillä, jolloin pyrittiin vaikuttamaan asenteisiin ja kehittämään siten
kenttätason työtä vastaamaan valtakunnallisia vaatimuksia. Jotta opinnäytetyö palvelisi
työelämää mahdollisimman tehokkaasti, kuultiin yhteistyötahoja kuten toimeksiantajaa
sekä yhteistyöpäiväkodin kasvattajia jo suunnitteluvaiheesta lähtien. Työn suunnittelussa,
sisällössä sekä ulkoasussa otettiin koko prosessin ajan huomioon kohderyhmän tarpeet,
kiinnostuksen kohteet ja tilanteet, jossa työtä todennäköisimmin käytettiin. (Salonen, Eloranta, Hautala & Kinos 2017, 17-18, 34-35; OPH 2018.)
Pääasiassa toiminnallinen opinnäytetyö pyrkii kehittämään eli luomaan jotakin uutta (Salonen 2013, 25.) Työhön liittyy siis aina jokin konkreettinen tuotos eli produkti, oli se sitten
toimintaohje, perehdyttämiskansio tai uusi menetelmä (Vilkka & Airaksinen 2003, 51). Toiminnallisesta opinnäytetyöstä kirjoitetaan raportti, jossa käytetään tutkimusviestinnän keinoja. Tärkeää on kiinnittää huomiota asianmukaisiin lähteisiin ja niiden oikeaan merkitsemiseen. Raportissa on pystyttävä osoittamaan mitä, miksi ja miten on tehty sekä millaisia
tuloksia on saatu ja millaisia ovat niistä tehdyt johtopäätökset. (Vilkka & Airaksinen 2003,
65-66.)

5.2

Toiminnallisen opinnäytetyön suunnittelu

Työyhteisössäni syksyllä 2017 Vasun (OPH 2018) asettamat normit aiheuttivat melkoista
vastarintaa. Suurimmaksi haasteeksi koettiin vaatimus mediakasvatuksesta, media- ja
monilukutaidosta sekä tieto- ja viestintäteknologisesta kasvatuksesta, joiden suhteen työyhteisössä nousi suuri tarve helppokäyttöiselle ja valmiiksi mietitylle materiaalille Vasun
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edellyttämien vaatimusten täyttämiseksi. Työyhteisöissä on usein totuttu toimimaan tietyllä
tavalla tai tiettyihin menetelmiin, jolloin kaikki uusi tuntuu työläältä ja aiheuttaa muutosvastarintaa. Teknologiakin saattaa tuntua tottumattomasta käyttäjästä käsittämättömältä ja
jopa pelottavalta. Tähän ahdistusta aiheuttaneeseen alueeseen tartuin, sillä aihe oli ja on
ajankohtainen, mielenkiintoinen sekä lähes loputtomasti muotoutuva ja sovellettava. (Henkilöstöpalaveri 10/2017; Sommers-Piiroinen & Hemilä 2016, 49.)
Haasteena työyhteisössä koettiin myös teknisen välineistön vähäisyys ja puutteet käyttötaidoissa tai suoranainen pelko laitteita kohtaan. Olemassa olevat tilaratkaisut loivat oman
haasteensa. Esimerkiksi melko suljetut osastorakenteet ja vähäiset ryhmien jakotilat yhdistettynä opinnäytetyön tekoaikana käytössä oleviin hyvin rajallisiin laiteresursseihin rajoittivat aktiivitaulun tai päätelaitteen käytön vain pariin pienryhmään kerrallaan. (Henkilöstöpalaveri 10/2017.)
Työelämän kehittäminen, ajan tasalla pysyminen sekä lasten osallisuuden lisääminen olivat minulle tärkeitä alueita ja koin, että tarttumalla opinnäytetyössäni mediakasvatusaiheeseen kartutin samalla omia taitojani kasvattajana ja vahvistin työllistymismahdollisuuksiani
tulevaisuudessa. Myös Vilkka (2003, 17-18,23) listaa edellä mainitut toiminnallisen opinnäytetyön kiistattomiksi eduiksi ja lisää, että toimeksiantona tehdyn opinnäytetyön hyöty
on myös omien tietojen ja taitojen peilaaminen työelämän senhetkisessä tilanteessa ja tarpeissa.
Prosessin käynnistäminen syksyllä 2017 vaati tutkimusluvan hakemisen Tampereen kaupungin tutkimuslupakäytännön mukaisesti. Lupa tarvittiin päiväkodin johtajalta sekä ryhmäni lasten vanhemmilta ja lapsilta itseltään muodostaa pienryhmä suunnittelemani materiaalin koekäyttämistä varten. Toiminnalliseen opinnäytetyöhön liittyy aina jokin konkreettinen tuotos, tässä tapauksessa mediakasvatuksen starttipaketti, johon sisältyi materiaalipankki sekä kerhomuotoinen mediakasvatuskokonaisuus. Halusin luoda materiaalin, joka
olisi selkeä ja helppo ymmärtää, joka olisi muokattavissa lapsiryhmän tarpeiden mukaan
ja sallisi pienten lasten kanssa työskenneltäessä vaadittavan jouston. Kuvatun kaltaista
materiaalia ei mielestäni ollut mahdollista esittää ilman sen testaamista.
Salonen (2013, 13) listaa kehittämistoiminnan tunnuspiirteiksi muun muassa hyödyn, käytettävyyden, näkyvän toiminnan, ohjausorganisaation sekä aika- ja paikkasidonnaisuuden.
Nämä ominaisuudet pätevät myös tässä opinnäytetyössä. Hyöty ja käytettävyys ovat opinnäytetyön ensisijaisia tavoitteita, työn taustalla on ohjaava organisaatio eli toimeksiantaja,
työ taustaorganisaatiossa on ollut näkyvää jo materiaalin keruuvaiheessa ja työn tarkoitus
on kehitetyn toiminnan muuttuminen arkipäiväksi. Aika- ja paikkasidonnaisuus näkyvät
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juuri tälle toimeksiantajalle ja tämän taustaorganisaation tarpeisiin suunniteltuna materiaalipakettina.
Starttipaketti tuli pääasiallisesti päiväkodin kasvatushenkilöstön käyttöön, jolloin toimivaksi
toteutustavaksi valikoitui kansio. Kansiossa eri laaja-alaisen oppimisen alueisiin liittyvät
menetelmät ja ideat pysyvät järjestyksessä sekä löytyvät helposti. Kansioon on myös vaivatonta lisätä materiaalia uusia menetelmiä kehitettäessä. (Vilkka 2003, 51-52.)
Vaikka perusperiaate on yhä sama, Vilkan (2003, 52-53) toiminnallisen opinnäytetyön oppaassa mainitsemat kysymykset ja haasteet tuotoksen ulkoasun ja materiaalien valinnassa eivät välttämättä ole enää vuonna 2020 kovinkaan suuri haaste. Kuvan- ja tekstinkäsittelyohjelmilla, PowerPoint- ohjelmalla sekä korkealaatuisella tulostimella voidaan
saada lähes kirjapainotasoista jälkeä, jolloin kustannuksetkin jäävät alhaisiksi. Lisäksi tuotoksesta voidaan luovuttaa toimeksiantajalle ja yhteistyötahoille sähköinen versio esimerkiksi sähköpostitse pdf. -tiedostona tai muistitikulla. Sähköisessä muodossa starttipakettia
on mahdollista jakaa esimerkiksi jokaiselle työyhteisön kasvattajalle tai muille varhaiskasvatusyksikön toimipisteille.

5.3

Starttipaketin suunnittelu

Starttipaketin suunnittelu alkoi siis syksyllä 2017 tutkimusluvat saatuani, työyhteisön kasvattajien ja varhaiskasvatusyksikön johtajan kuulemisella sekä ideani esittelyllä. Keräsin
työyhteisön eli varhaiskasvatuksen opettajien sekä lastenhoitajien ajatuksia uudesta Vasusta työyhteisön pedagogisessa palaverissa, jossa opinnäytetyöni aihetta käsiteltiin.
Ajankäytöllisistä syistä päädyimme päiväkodin johtajan kanssa tällaiseen ratkaisuun sen
sijaan, että olisin yksitellen haastatellut kaikkia työyhteisön kasvattajia tai laatinut kyselylomakkeen. Työyhteisöstä nousseisiin ajatuksiin, huoliin tai kysymyksiin on viitattu kautta
opinnäytetyöraportin lähdeviitteellä henkilöstöpalaveri 10/2017. Ratkaisulla suojataan
myös yksittäisen kasvattajan tunnistettavuus.
Seuraavaksi lähetin valitun testiryhmän lasten vanhemmille kyselylomakkeet ja suunnittelin kerhokertojen rungon ja sisällöt. Varhaiskasvatusryhmäni lapsista muodostetun testiryhmän kanssa kävimme läpi suunnitellut kahdeksan kerhokertaa ja niiden sisältämät työvaiheet sekä menetelmät. Näin pystyin hyödyntämään tutkivan oppimisen ja aktivoivan
osallistuvan havainnoinnin periaatteita yhdessä lasten kanssa. Kerhomateriaali on koekäytetty lasten mielialoja lukien ja mielenkiinnon kohteita käyttäen. Näin toimien sain välitöntä palautetta siitä, kuinka suunnitelmani toimivat, kuinka lapset ohjeet vastaanottavat ja
kuinka lapsiryhmän oma sisäinen dynamiikka muovaa toimintaa. (Vilkka 2006,44-48; Lipponen 2017, 31.)
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Tiedonkeruumenetelmänä käytin siis lisäksi kyselylomaketta (Liite 2.) jolla selvitin median
ja älylaitteiden sekä pelien käyttöä lapsiryhmän jäsenten perheissä. Lomake oli melko väljästi strukturoitu ja kysymykset avoimia. Lomakkeita käytin taustatietona ja saadakseni
huoltajien näkökulmaa starttipaketin materiaalin keruun tapahtuessa pääasiallisesti lasten
kanssa työskennellen. (Vilkka 2003, 63-64.)
Toisena tiedonkeruumenetelmänä oli aktivoiva osallistuva havainnointi kuten edellä mainittiin. Aktivoivassa osallistuvassa havainnoinnissa tutkija pyrkii sekä ymmärtämään että
muokkaamaan tutkimuskohteen, tässä tapauksessa lapsiryhmän toimintaa työskennellen
läheisesti kohteen kanssa. Tiedonkeruumenetelmä sisältää myös etnografisen tutkimuksen piirteitä (Eskola & Suoranta 2000 Vilkan mukaan 2006, 48), sillä ryhmän toiminta ja
oma toimintani ryhmän kanssa ja sen sisällä tähtäsivät yhdessä kokien ja kokeillen oppimiseen ja sen ymmärtämiseen millaisin menetelmin lapset motivoituvat media- ja TVTkasvatuksen aiheista. (Vilkka 2006 46-48.)
Koekäytetyt menetelmät, laitteiden käytössä havaitut haasteet sekä ohjeiden noudatettavuus ja suunnitelmien muutokset kirjattiin ylös aina välittömästi pienryhmän toiminnan
päätyttyä. Ajoittain muistiinpanomenetelmänä toimi myös äänittäminen, mikäli ryhmän toiminta sen salli. Äänitteet litteroitiin ja äänitiedostot tuhottiin litteroinnin jälkeen.
Starttipaketin muoto ja sisältö muokkautuivat prosessin aikana monen kertaan, mutta perusajatus pysyi. Tuotoksen rakenteeseen vaikuttivat eniten pyrkimys tuoda monipuolisesti
esiin aiheen läpileikkaavuus nykyaikaisessa, osallistavassa, pedagogisesti painottuneessa varhaiskasvatuksessa.

5.4

Starttipaketin sisältö

Opinnäytetyön tavoite on luoda kaksiosainen mediakasvatuksen starttipaketti tamperelaiselle varhaiskasvatusyksikölle. Starttipaketti sisältää ohjeita ja esimerkkejä erilaisista mediakasvatuksen menetelmistä sekä kerhomuotoisena toteutettavan mediakasvatuskokonaisuuden. Valittujen menetelmien, leikkien, pelien ja sovellusten tarkoituksena ja päämääränä on, että niitä käyttämällä ja soveltamalla kasvattajat voivat matalalla kynnyksellä
ottaa uutta teknologiaa ja mediakasvatuksen menetelmiä luontevaksi osaksi pedagogiikkaa. Menetelmien tulee siis olla toteutettavissa ohjeiden perusteella. Sisällöllisten ohjeiden ja ideoiden on lisäksi oltava helposti toteutettavia, mutta samalla tarpeeksi joustavia
ja yleistettäviä, jotta lasten kiinnostuksen kohteista nousevien teemojen sijoittaminen saumattomasti toimintaan on mahdollista osallisuuden toteutumiseksi (Ahonen 2017, 68.)
Starttipaketin sisältö on jaettu kahteen osaan. Materiaalipankki -osuus sisältää älylaitteita
tai muuta teknologiaa vaativien sekä älylaitteilla käytettävien sovellusten lisäksi runsaasti
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leikkejä, pelejä ja muita menetelmiä, joita on varhaiskasvatuksessa käytetty vuosia, mutta
työlläni pyrin herättämään kasvattajia huomaamaan niiden mediakasvatukselliset aspektit.
Muokkaamalla hieman ajatusmallia, tuttu leikki, esimerkiksi Kim- leikki onkin visuaalisen
lukutaidon harjoitus. Visuaalinen lukutaito on yksi monilukutaidon osa-alueista.
Materiaalipankki-osuus on jaoteltu Vasussa (OPH 2018, 40) avattujen oppimisen alueiden
mukaan. Näitä ovat Kielten rikas maailma, Ilmaisun monet muodot, Minä ja meidän yhteisömme, Tutkin ja toimin ympäristössäni sekä Kasvan, liikun ja kehityn. Näin jaoteltuna
vinkit eri tarpeisiin löytyvät vaivattomasti. Toki on huomioitava se, että oppimisen alueet
lomittuvat, jolloin yksittäinen menetelmä saattaa sopia useamman alueen piiriin. Materiaaliin kerätyt leikit, peli- ja liikuntasovellukset on kerätty ja muokattu useista eri lähteistä.
Osa on mediakasvatuksen ammattilaisten kehittämiä erilaisissa mediakasvatusprojekteissa kuten 100 oivallusta mediareppuun (Helsingin kaupungin Oivalluksia varhaiskasvatukseen! -hanke (2017), Monilukutaitoa Opitaan Ilolla (MOI) -kehittämisohjelma (20172019) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tukema Metka -mediakasvatuskeskus (2020).
Lisäksi olen kerännyt hyviä ja kokeiltuja ideoita vertaisryhmistä kuten sosiaalisen media
varhaiskasvattajien keskustelu- ja materiaalipankki-ryhmät (Varhaiskasvattajien materiaalipankki 2020).
Materiaalipankista löytyy myös tiivistetty ohjeistus Kamerakynäpedagogiikan perusteista
sekä Videopensselimenetelmän käytöstä, molemmat työtavat ovat erinomaisesti sovellettavissa varhaiskasvatusikäisille. Lisäksi materiaalipankkiin on sisällytetty omien otsikoidensa alle koottuja toimintaideoita liittyen esimerkiksi dokumenttikameran käyttöön, valokuvaukseen tai ohjelmointileluihin kuten Beebotit ja Robottihiiret.
Starttipaketin toisen osuuden muodostaa valmis Mediastartti-kerhomateriaali. Kerhomateriaali on koottu siten, että kokemattomammankin mediakasvattajan on mahdollista esimerkiksi syys- tai kevätkauden aikana toteuttaa alusta loppuun loogisesti etenevä mediakasvatuskokonaisuus. Kerhokertoja on kahdeksan ja kerrat etenevät aiheeseen tutustumisesta erilaisten mediakasvatuksen aiheiden kautta sisällöntuottamiseen.
Kerhomateriaali on koekäytetty 4-5 -vuotiaista lapsista muodostetun testiryhmän kanssa.
Valittu ikäryhmä hyötyi mediataitokerhosta eniten lähestyvää esiopetusikää silmällä pitäen. Valitun ikäryhmän vahvuuksia on sille kehityksellisesti tyypillinen mielikuvituksellisuus, ennakkoluulottomuus, sekä halu kokeilla. Lisäksi 4-5 -vuotiailla satujen ja fantasian
maailma on vielä todella kokonaisvaltaisesti läsnä, mutta ymmärrys esimerkiksi uutislähetysten todellisuudesta alkaa hahmottua. Tällöin juuri faktan ja fiktion erottamisen työstäminen ja siihen liittyvät harjoitukset ovat hedelmällisiä. Lisäksi koordinaatiokykyä ja kehon
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hallintaa tukevat ja harjoittavat menetelmät kuten valokuvaus, videokuvaus sekä draamallinen toiminta hyödyttävät suuresti juuri valittua ikäryhmää. (MLL 2019.)
Testiryhmän kanssa kävimme läpi teemoittain suunnitellut kerhokerrat osana ryhmän normaalia pienryhmätoimintaa. Kerhokertojen aikana selvitin lasten kanssa kokeillen ja ideoiden mediastarttiryhmän vaatimat tilat, välineistön ja ajankäytön sekä pienryhmän toiminnan sopimisen muun ryhmän toiminnan oheen. Käytännöllisistä sekä ajankäytöllisistä
syistä testiryhmä muodostettiin vain sen lapsiryhmän lapsista, jossa itse toimin opettajana.
Testiryhmään kuului kuusi lasta, kerhokertoja toteutettiin kahdeksan ja yksi kerhokerta
kesti noin 45 – 60 minuuttia riippuen lasten kiinnostuksesta ja päivän vireystilasta. Kerhokertojen lopulliset suunnitelmat ovat tarkoituksella melko avoimia. Kokemus on osoittanut,
että lasten kanssa toimiessa on hyvä olla muutama varasuunnitelma ja tilaa muutoksille.
Yksittäisenkin lapsen mieliala saattaa vaikuttaa koko ryhmän toimintaan. Jätin myös jo
suunnitteluvaiheessa mahdollisuuden kerhokertojen määrän lisäämiselle, mikäli lasten
kanssa keskustellessa olisi noussut tarvetta jonkin aiheen perusteellisemmalle käsittelemiselle. Tämä oli mahdollista työskennellessäni oman ryhmäni kanssa ja oman työaikani
sisällä.
Mediastarttikerhon sisältö lyhyesti
Tarvikkeet:
•

Media-Nalle tai muu kerhon maskotiksi sopiva pehmolelu, joka nimetään yhdessä

•

Dokumenttikamera ja valkokangas

•

Älypuhelin ja/tai tabletti

•

Kyniä ja paperia

•

(Omat tarvikkeet)

1. Kerhokerta
Johdattelua aiheeseen.
•

Tutustuminen ja lämmittely Media-Nallen kanssa. Heitellään Nallea lapselta toiselle, Nallen saadessaan jokainen kertoo nimensä ja esimerkiksi suosikki- TV-ohjelmansa, pelinsä tai piirroshahmonsa.

•

Tutustumisen jälkeen voidaan viritellä keskustelua kerhosta ja mitä siellä tehdään.
Mitä laitteita lapset kotona käyttävät, yksin vai vanhemman kanssa, mitä niillä tehdään, mitä ohjelmia lapset katsovat ja mikä niissä on mukavinta.
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•

Voidaan lukea vaikkapa Mauri Kunnaksen Koiramäki -kirjaa ja miettiä millaista oli
silloin kun ei ollut olemassa vaikkapa sähköä tai kännyköitä. Miten silloin liikuttiin,
lähetettiin viesti tai tehtiin ruokaa.

•

Teknologiaosuudessa voidaan tutustua lähemmin dokumenttikameraan ja valkokankaaseen. Dokumenttikameran avulla voidaan esimerkiksi lukea kirjaa ja tutkia
kuvia tarkemmin lähennys- loitonnus -toimintoa käyttämällä. (Dokumenttikamera
toimii kuten piirtoheitin.)

2. Kerhokerta
Totta vai tarua.
•

Elokuvat ja uutiset; toden ja mielikuvituksen ero. Voidaan katsoa tietokoneelta tai
tabletilta valikoitu uutispätkä ja lyhyt elokuva/animaatiofilmi. (Esimerkiksi YouTubesta löytyy lasten uutisia.)

•

Keskustelua siitä, mitä uutisissa ja animaatiossa tapahtui ja mitä lapset siitä ajattelevat.

•

Pohdintaa siitä mikä oli totta ja mikä satua. Mitä todellisuudessa voi tapahtua ja
mitä ei, mikä on mahdollista mielikuvituksessa.

•

Aiheen lisäkäsittelyä piirtämisen keinoin. Lapset piirtävät esimerkiksi unelmiensa
leikkipuiston, päiväkodin tai jonkin vastaavan ryhmän kiinnostuksen kohteiden mukaan. Keskustellaan piirroksista ja halutessa myös sadutetaan lasten kertomukset.
TAI

•

Voidaan keskustella siitä millaisia uutisia olisi hauska kuulla ja katsoa ja tehdä
omia ”uutisia” kuvaten ne videolle.

•

Tavoitteena herättää ajattelua toden ja mielikuvituksen eroista (medialukutaidon
alkeita).

•

Voidaan pelata myös esimerkiksi totta vai tarua – väittämäpeliä, jossa aikuinen
esittää väittämiä ja lapset pohtivat niiden paikkansapitävyyttä. Keskustellaan väittämistä.

3. Kerhokerta
Totta vai tarua osa II.
•

Valokuvaus.

•

Aikuinen on etsinyt valmiiksi netistä muokattuja valokuvia vaikkapa eläimistä. (Esimerkiksi Google-hakusanalla ”photoshopped animals”)

•

Katsotaan muokattuja ja muokkaamattomia valokuvia, mietitään eroja ja sitä mikä
on todellista ja mikä ei. (Mediakriittisen ajattelun alkeita.)
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•

Voidaan leikki mikä muuttui – leikkiä (eräänlainen Kim – leikin sovellus), jossa osa
lapsista toimii malleina, loput yleisönä ja yleisön pitäessä silmiä kiinni mallien
asuissa tai asusteissa muutetaan jotakin yksityiskohtaa, joka yleisön on havaittava.

•

Pohditaan mihin ryhmätiloissa valokuvia käytetään, jos käytetään ja mitä ne tarkoittavat.

•

Puetaan roolivaatteita ja asusteita ja otetaan itse hassuja valokuvia tabletilla tai
kännykällä. Saa poseerata ja ilmeillä. Katsotaan kuvat ja mietitään esimerkiksi, miten ne eroavat tavallisista vaatteista ja ilmeistä. Jos lapset haluavat, tulostetaan
kuvat ja laitetaan näytille. Vaihtoehtoisesti lapset voivat piirtää mielikuvituseläimiä
tai vaikkapa supersankareita supertaitoineen. Keskustelu ja mahdollisesti sadutus
kuvista.

4. Kerhokerta.
Valo- ja videokuvaus.
•

Lapset kuvaavat itse kännykällä tai tabletilla. Aikuinen ohjeistaa. (Jos mahdollista
käyttää useampaa kännykkää/tablettia yhtä aikaa, työskentely nopeutuu ja odottelu vähenee)

•

Aluksi lapset saavat vapaat kädet kuvata mitä vain mielenkiintoista sovitulla alueella, esimerkiksi ryhmätiloissa, salissa, pihalla tai missä sitten ollaankin.
Katsotaan kuvat ja keskustellaan; mietitään missä kuvattu kohde on ja mikä se on.
Miksi lapsi kuvasi juuri sen.

•

Seuraavalla kierroksella aikuinen voi antaa aiheita. Esimerkiksi kuvaa jotakin punaista, pyöreää, kovaa tai pehmeää (samalla opitaan käsitteitä). Katsotaan kuvat
ja otetaan ehkä vielä kolmaskin kierros eri aiheella. Keskustelu ja arvailu.

•

Voidaan mennä lopuksi yhdessä tulostamaan lasten kuvaamat kohteet, mikäli niin
halutaan ja aika riittää.

5. Kerhokerta
Merkit ja symbolit (monilukutaidon alkeita)
•

Lastenkin maailma on täynnä erilaisia tunnettuja merkkejä ja symboleita liikennemerkeistä logoihin ja esimerkiksi lastenohjelmien tunnuksiin ja vaatteiden merkkeihin.

•

Lähdetään kävelyretkelle lähiympäristöön ja bongaillaan liikennemerkkejä, mietitään ja selvitetään vaikkapa kännykällä googlaamalla mitä ne tarkoittavat.
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•

Voidaan myös lähteä bussiretkelle kaupungille ja etsiä kauppojen ja liikkeiden logoja ja tunnistaa niitä.

•

Tai katsellaan päiväkodilla käytettyjä tukikuvia, ryhmätiloista löytyviä kuvia ja kerrataan mitä ne tarkoittavatkaan.
➔ Huomataan että lapsetkin osaavat ”lukea” monenlaisia asioita, vaikka eivät virallisesti vielä välttämättä osaakaan lukea.

6. Kerhokerta
Sisällön tuottaminen.
•

Etsitään YouTubesta videoita lapsia kiinnostavista aiheista. (Aikuisen oltava tarkkana ikärajoihin sopivan sisällön kanssa, tässä kohtaa voidaan käydä myös ikärajakeskustelua, miksi jotkin pelit/ohjelmat ovat lapsilta kiellettyjä, mitä harmia niiden
katselusta voi olla → pelkoja, painajaisia ja niin edelleen.)

•

Mietitään, osattaisiinko itse tehdä video. Mistä siinä voisi olla kyse. Kenelle haluaisimme sen näyttää, johdatellaan pohtimaan kuka voi nähdä esimerkiksi videot
YouTubessa.

•

Lapset saavat kuvata itseään ja toisiaan kännykän tai tabletin kameralla, voidaan
myös tehdä pieniä haastatteluja tai Show&Tell- tyylisiä kuvauksia, jossa lapsi saa
kertoa kameralle jostakin itselleen tärkeästä.

•

Kokeillaan ottaa dokumenttikameralla hassuja freeze-kuvia, nyt saa ilmeillä! (Voidaan myös tutkia tunnetiloja ilmekuvien avulla)

7. ja 8. Kerhokerta.
Sisällön tuottaminen osa II.
•

Aloitetaan oman elokuvan tai animaation tekeminen joko kuvaten video tabletin tai
kännykän kameralla tai tablettia ja StopMotion- animaatiosovellusta käyttäen.

•

Lapset ideoivat saduttamistekniikalla lyhyen tarinan. Keskustellaan tarinan kaaresta; alku, keskikohta ja loppu.

•

Mietitään mitä kaikkea saduissa voi tapahtua. Keksitään jokaiselle lapselle oma
hahmo, jonka lapsi voi joko esittää itse näytelmässä, piirtää animaatiota varten,
valita omista leluistaan, päiväkodin leluista, rakentaa legoista tai toteuttaa muulla
haluamallaan tavalla.

•

Rakennetaan tausta, kulissit ja harjoitellaan esittämään tarina sovitulla tavalla.

•

Kuvataan esitys joko näytelmänä tai StopMotion- menetelmällä.
(Mikäli käytetään StoMotionia, äänitetään vuorosanat ja mahdolliset äänitehosteet
vasta jälkikäteen).
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•

Tallennetaan nauhoitukset ja esitetään ryhmälle ja/tai lähetetään vanhemmille.
➔ Menetelmään ja laitteistoihin tutustumista, ryhmässä toimimista, itseilmaisua ja
sisällön tuottamista.

5.5

Starttipaketti-materiaalin merkitys työyhteisölle

Starttipaketin suunnitteluvaiheessa keräsin työyhteisön kasvattajien mielipiteitä, huolenaiheita ja ideoita lokakuussa 2017 pidetyssä henkilöstöpalaverissa (Henkilöstöpalaveri
10/2017). Palaverissa esille tulleiden ajatusten pohjalta lähdin suunnittelemaan kuinka
materiaali parhaiten palvelisi kasvattajia. Starttipaketti suunnattiin kaikille työyhteisön kasvattajille koulutustaustasta huolimatta, mutta suurimman avun se tuonee niille kasvattajille, joille medialaitteet ja niiden käyttö on vieraampaa ja mahdollisesti jopa hieman pelottavaa. Nekin kasvattajat, joille älylaitteet ja niiden käyttö ovat arkipäivää hyötyvät yhteen
paikkaan kootusta materiaalista ja soveltamisehdotuksista toiminnan rikastamiseksi.
Mediakasvatuksen starttipaketin merkitys ja hyöty työyhteisölle on ensisijaisesti mediakasvatuksen tuominen osaksi päivittäistä toimintaa ja kasvattajien silmien avaaminen heillä jo
käytössä olevien menetelmien sovellettavuudesta mediakasvatuksen tavoitteiden täyttämiseksi. Toisena avainajatuksena on käytettävyys. Kasvattajien työmäärä on suuri ja
suunnitteluaikoja on usein haasteellista saada käytettyä suoraan toiminnan suunnitteluun,
jolloin starttipaketin kansiosta tai sähköisestä materiaalista kasvattajan olisi nopeaa ja vaivatonta hakea vaihtoehtoja, jotka sopisivat hänen lapsiryhmälleen ja ryhmän sen hetkiseen aiheeseen. (Henkilöstöpalaveri 10/2017)
Starttipaketin materiaalin ollessa jaoteltu laaja-alaisen oppimisen alueiden mukaan, on
menetelmäehdotusten etsiminen juuri tiettyä osa-aluetta ajatellen helppoa ja vähentää
kasvattajan tiedon etsimiseen käyttämää aikaa. Toki on huomioitava, että oppimisen alueet lomittuvat ja moni menetelmä sopii useampaan kuin yhteen alueeseen (OPH 2018,
24). Materiaali sisältää myös runsaasti leikkejä ja menetelmiä, jotka ovat varhaiskasvatuksessa yleisessä käytössä, mutta nyt sovellettuina tukemaan media- ja TVT-kasvatuksen
tavoitteita. Käyttämällä kasvattajille jo entuudestaan tuttuja menetelmiä ja leikkejä on
mahdollista madaltaa kynnystä mediakasvatuksen lisäämiseen toiminnassa.
Starttipaketin raakaversion valmistuttua keräsin palautetta työstä toimeksiantajalta sekä
muutamalta kasvattajalta. Tämä palautteen keruu tapahtui normaalin toimeksiantajan
kanssa tapahtuneen yhteydenpidon lomassa, eikä siitä sen vuoksi ole olemassa nauhoitettua tai litteroitua aineistoa, näin ollen en myöskään käyttänyt näitä palautekeskusteluja
lähteenä.
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Palautteen antajat olivat melko yksimielisiä siitä, että materiaalin sisältö oli hyvä, mutta ulkoasultaan liian raskaslukuinen, jolloin yksittäiset ideat jäivät huomaamatta. Ajatus teknisten laitteiden käyttöohjeistuksista tyrmättiin lähes täysin. Ohjeet koettiin haastaviksi ja
muulta materiaalilta tilaa vieviksi. Jo suunnitteluvaiheen henkilöstöpalavarissa todettiin,
että kohderyhmälle eli varhaiskasvattajille oli hyödyllisintä, kun tuotos keskittyi menetelmiin, joissa ei tarvittu teknistä laitteistoa juuri lainkaan tai menetelmiin, joiden käyttöön riitti
esimerkiksi älypuhelin tai tabletti (Henkilöstöpalaveri 10/2017). Aktiivitaulut, dokumenttikamerat, animaatio-ohjelmat tai kuvankäsittelyohjelmat päivittyvät ja kehittyvät niin nopeasti
ja usein, ettei ohjeistusten rakentaminen yhteen versioon olisi palvellut käyttäjiä pitkällä
tähtäimellä. Etenkin mikäli käyttäjä ei ole kovin rohkea kokeilemaan itsenäisesti, saattaa
uusi päivitys ohjelmistossa tai laitteessa viedä rohkeuden ja sitä myötä loppuu myös laitteen käyttö. (Vilkka & Airaksinen 2003, 21-22.)
Osa starttipaketin sisällöstä muokkautui ja tarkentui siis prosessin aikana työelämälähtöisen palautteen mukaisesti. Teknisten ohjeistusten poistaminen starttipaketista ei mielestäni muuttanut tuotoksen alkuperäistä ideaa merkittävästi, vaan teki tuotoksen ohjeista
hieman aikaa kestävämpiä. Tästä syystä pidin muutosta perusteltuna. (Vilkka & Airaksinen 2003, 21-22.)
Starttipaketin ulkoasu muokkaantui yksittäisen sivun kannalta keveämmäksi ja selkeämmäksi, varhaiskasvatusympäristön huomioon ottaen myös hieman leikillisemmäksi. Samalla starttipaketin kokonaissivumäärä tosin kasvoi, mutta sisällön muuttuessa helppolukuisemmaksi sivumäärä ei vaikuttanut luettavuuteen.
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6
6.1

YHTEENVETO
Prosessin yhteenveto ja pohdintaa

Työn tarkoituksena oli valmistaa ja koekäyttää kompakti, toimiva ja helppokäyttöinen materiaali- ja vinkkipankki media- ja TVT -kasvatustavoitteisiin pääsemisen tukemiseksi tamperelaisessa varhaiskasvatusyksikössä. Työn tavoitteena oli kerätä yhteen sellaista materiaalia ja menetelmiä, joita käyttäen voidaan lisätä mediakasvatuksen määrää ja matalalla
kynnyksellä ottaa TVT-kasvatusta osaksi varhaiskasvatuksen arkipäivää.
Haasteeksi materiaalin kokoamisessa muodostui hieman ironisesti juuri digitaalisuus. Menetelmien ja projekti-ideoiden jakaminen sekä kasvattajien välinen kehittämiskeskustelu
on siirtynyt lähes kokonaan internetin keskusteluryhmiin, kuten esimerkiksi Facebookiin.
Nämä ryhmät ovat monesti niin kutsuttuja suljettuja ryhmiä, jonne pääsee jäseneksi ylläpitäjän myönnettyä jäsenyyden. Tämä tekee materiaalin löytämisestä ja uuden oppimisesta
yksityishenkilölle helppoa ja vaivatonta. Tutkimuksellisesta näkökulmasta tiedon ollessa
kaikkien muokattavissa ja jaettavissa on luotettavien lähteiden löytäminen kuitenkin
haaste. Sosiaalisen median suljettujen ryhmien kohdalla pulma on myös eettinen. Onko
eettisesti hyväksyttävää käyttää opinnäytetyön tuotoksessa lähteenä suljetussa ryhmässä
jaettua materiaalia?
Julkisen sanan neuvosto on puheenjohtajansa Elina Grundströmin mukaan 2012 ja 2013
(JSN 2012; JSN2013) antamissaan päätöksissä linjannut Facebookin olevan lähde muiden joukossa, riippumatta siitä millaisin yksityisyysasetuksin päivitykset on tehty. Sosiaalisen median aineistoa julkaistaessa on kuitenkin luonnollisesti otettava huomioon yksityisyyden suoja ja konteksti, josta käytetty aineisto on irrotettu. (Honkonen 2016.)
Haasteeksi koin myös niin kutsutut perinneleikit. Kasvattajien ja opettajien käytössä on
runsaasti menetelmiä, joiden alkuperä on internetin ja verkkohistorian tai ihan konkreettisen historian hämärässä. Onko tällaista informaatiota, joka on yleisessä tiedossa ja laajalti
käytössä silloin käsiteltävä kuten esimerkiksi perinneleikkejä ja -loruja. Perinneleikkien ja lorujen kuten 10 tikkua laudalla- tai harakka huttua keittää -säännöt ovat lähes koko kansan tiedossa ja muokattuja versioita on lukemattomia, mutta mistä löytyy leikin tai lorun
alkuperä?
Kasvattajien kesken jaettujen menetelmävinkkien tapauksessa tällaisen henkilöltä toiselle
siirtyvän ja epävirallisen, voisi jopa sanoa internetajan sähköisen perimätiedon käyttämättä jättäminen kaventaisi kuitenkin huomattavasti mahdollisuuksia kirjata ylös käyttökelpoisia mediakasvatusmenetelmiä. Huomioitava on myös se, että näitä keskusteluryhmistä
löytyneitä menetelmä- tai projektivinkkejä ei käytetä opinnäytetyön raportointiosuudessa,
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vaan osana opinnäytteeseen kuuluvaa tuotosta. Opinnäytteen produktiosuus taas kerää
yhteen menetelmiä ja materiaalia kohdeyleisölle, josta osa kuuluu samoihin keskusteluryhmiin, joista materiaalia on saatu. Näistä syistä katsoin vertaisryhmistä saatujen menetelmä- ja toimintavinkkien käytön tuotoksessa perustelluksi.
Materiaalipankin ulkoasussa haastetta tuotti ensimmäisen version valmistuttua sisällön
raskaslukuisuus. Materiaalia oli paljon ja tuotoksesta muodostui suhteellisen raskas luettava menetelmien ollessa tilankäytöllisesti tehokkaasti listattuna selityksineen. Koelukijat
toivoivat lisäksi huomiota herättävämpää ja kiinnostavampaa asettelua. Yksinkertainen
ratkaisu oli yksittäisen sivun sisällön vähentäminen ja muokkaaminen lukijaystävällisempään muotoon. Haittapuolena sivusisällön vähentämisessä oli kuitenkin materiaalin kokonaissivumäärän kasvaminen. Suurempi sivumäärä ei juurikaan vaikuta luettavuuteen, sillä
kompensaationa yleisilme muuttui kevyemmäksi ja kiinnostavammaksi.
Koko opinnäytetyöprosessi oli haastava mutta mielenkiintoinen. Starttipaketista muodostui
suunnitellun mukainen ja olin siihen tyytyväinen. Starttipaketin työstäminen sekä kerhomateriaalin koekäyttö ja tutkiminen olivat motivoivia ja innostavia vaiheita aiheen ollessa
itselleni tärkeä ja mieluinen. Raportointi ja tutkimuksellisen otteen sisällyttäminen työhön
sen sijaan osoittautuivat haasteiksi ja henkilökohtaisiksi kehittymisen kohteiksi. Lisähaastetta prosessiin toi sen hurja venyminen perhesyiden tuodessa lähes vuoden tauon opintoihini ja opinnäytetyöprosessiin. Tämä tauko aiheutti hienoista epäloogisuutta kirjoitusprosessiin ja starttipaketin sekä tietoperustan materiaalin keruuseen. Lisäksi työsuhteeni
taustaorganisaationa toimineeseen työyhteisöön päättyi ennen työn valmistumista, mikä
vähensi yhteydenpitoa valitettavan paljon ja monet pulmat jäivät vain oman harkintani mukaan ratkaistaviksi.

6.2

Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus

Opinnäytetyö liittyy kiinteästi lasten ja lapsiryhmien kanssa työskentelyyn. Lasten vanhemmilta kysyin lomakkeella luvat osallistua kerhomuotoiseen toimintaan ja tarvittaessa
käyttää lasten tuottamia kuvia ja toiminnan raportointia opinnäytteessä (Liite 2.). Lapsen
nimi näkyi vain kyselylomakkeessa, jotka arkistoitiin lapsen papereihin päiväkodilla ja tuhotaan asianmukaisesti projektin päätyttyä. Perheille jaoin kyselylomakkeen, jossa kysyin
muun muassa perheiden medialaitteiden käytöstä; mitä niillä tehdään, käytetäänkö laitteita yksin vai yhdessä sekä mitä lasten käyttämistä medioista on kotona keskusteltu. Nämäkin lomakkeet tuhottiin opinnäytetyöprojektin päätyttyä. Myös lapsilta kysyin halukkuutta osallistua ryhmän toimintaan testiryhmää valitessani. (Vilkka, H. 2015, 48-49; Mulari & Lehtikangas 2016, 82-83.)
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Mulari ja Lehtikangas (2016) muistuttavat, että lasten kanssa työskenneltäessä ja tutkimusta tehdessä on tutkijan pysyteltävä herkkänä lasten mielialalle ja tahdolle. Näin silloinkin, vaikka lasten persoonat itsessään eivät olisi tutkimuksen aiheena tai tulisi raportissa
esille. Lapsi, joka yhtenä päivänä osallistuu innolla saattaa seuraavana päivänä kieltäytyä
kaikesta toiminnasta. Hänellä on siihen oikeus, jota tutkijan on kunnioitettava. Lasten
kanssa toimivan tutkijan on myös hyvä pystyä muuttamaan suunnitelmaansa tai vaihtaa
menetelmää lasten vireystilan mukaan. (Sommers-Piiroinen & Hemilä 2016, 101-102; Mulari & Lehtikangas 2016, 84-85.)
Niin lasten kuin varhaiskasvatusyksikönkin yksityisyyttä suojatakseni noudatin erityistä varovaisuutta raportissani ja opinnäyteprosessia kuvatessani. Varhaiskasvatusyksikön johtajan toivomus oli, ettei yksikön nimeä, tarkkaa sijaintia, tai muita tunnistetietoja julkaista ja
tätä toimeksiantajan pyyntöä on raportissa kunnioitettu. Myöskään esimerkiksi lasten tunnistetietoja tai kuvia ei julkaistu muistiinpanoissani tai opinnäytetyön raportissa. Kerhotoiminta oli raameiltaan ja pääteemoiltaan minun eli kasvattajan suunnittelemaa tähdäten
tiettyyn toimintaan ja tiettyjen menetelmien toimivuuden kokeiluun, mutta sisällön muotoutuminen ja lopullinen tulos olivat riippuvaisia ryhmän lapsista. Siksi suunnitelmat olivat
joustavia ja melko avoimia. (TENK 2017, 7-12; Vilkka 2015, 47-48; (Sommers-Piiroinen &
Hemilä 2016, 101-102; Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet 2017.)
Opinnäytetyötä voidaan pitää luotettavana raporttiosuuden perustuessa luotettaviksi todennettuihin, aihetta tukeviin ja perusteleviin tutkimuksiin, artikkeleihin sekä oppaisiin.
Olen pyrkinyt esittämään lukijalle varhaiskasvatusta määrittävien normien ja säädösten,
sekä mediakasvatusta käsittelevien tieteellisten julkaisujen kautta mediakasvatuksen sekä
monilukutaidon osaamisen merkityksen sekä niiden monipuolisen käytön mahdollisuudet
varhaiskasvatuksessa. Olen noudattanut raportissani hyvää tieteellistä käytäntöä sekä tutkimuseettisiä ohjeita, jolloin opinnäytetyön teoriaosuutta voidaan pitää luotettavana.
(Vilkka 2015, 196-198.)
Produktiosuuden suhteen luotettavuus perustuu ohjeiden noudatettavuuteen sekä sovellettavuuteen. Materiaalin ohjeiden perusteella on mahdollista toteuttaa itse kokeilemiani
menetelmiä. Huomioitavaa on kuitenkin se, että lasten ja ylipäätään ihmisten kanssa työskenneltäessä on muistettava, että samoilla menetelmillä, ohjeilla ja välineillä lopputulokset
ovat riippuvaisia toimijoiden mielenkiinnon kohteista, vireystilasta ja ryhmädynamiikasta.
Olen kerännyt ja koekäyttänyt opinnäytetyön tuotoksen aineiston aiemmin mainituin tavoin, testiryhmän lasten yksityisyydestä sekä osallisuuden toteutumisesta huolehtien.
Näin ollen materiaalia käyttävä voi luottaa menetelmien olevan kerätty ja koekäytetty eettisiä ohjeita noudattaen ja täyttävän Vasun asettamat normit. (Vilkka 2015, 196-198.)
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6.3

Opinnäytetyön käytettävyys ja jatkokehittämismahdollisuudet

Ensisijainen tavoite opinnäytetyön tuotokselle oli käytettävyys. Erittäin tärkeää sen kannalta miten hyvin opinnäytetyö toimii työelämässä, on myös sen sovellettavuus ja kehitettävyys. Pyrin kirjaamaan sekä käyttämäni menetelmät, vinkit ja ehdotukset niin, että ne
ovat muokattavissa lapsiryhmän, kasvattajan, lasten iän sekä esimerkiksi vuodenkierron
mukaan. Lisätavoitteenani oli tuoda yhteen sekä älylaitteille pohjautuvaa toimintaa, että
niin perustason menetelmiä (toki käsiteltävä aihe; mediakasvatus huomioiden), että ne olisivat toistettavissa myös täysin ilman teknistä laitteistoa tai osaamista.
Jo opinnäytetyön ideointivaiheessa olin yhteydessä Tampereen kaupungin varhaiskasvatushenkilöstön TVT- koulutuksesta vastaavaan henkilöön, jonka koulutuksissa olin itsekin
käynyt oppia hakemassa. Hänen kanssaan sovimme, että lähettäisin valmiin materiaalipaketin myös hänelle käytettäväksi ja jaettavaksi soveltuvin osin mahdollisesti jopa tulevissa
henkilöstön koulutuksissa. Yhteistyöpäiväkodin johtajan kanssa kävimme myös keskustelua koulutusiltapäivän järjestämisestä työyhteisön henkilökunnalle. Valitettavasti koulutusiltapäivä jäi pois opinnäytetyön tuotoksesta aikataulullisista syistä, mutta se olisi mahdollista pitää ilman suoria opinnäytteeseen liittyviä sidoksia. Materiaalipankin menetelmien
juurruttamisen sekä yleisen mediakasvatusmyönteisen asennemuutoksen tukemiseksi
koulutustilaisuuden järjestäminen työyhteisölle olisi ollut myös luonteva päätös kehittämishankkeelle.
Koulutustilaisuuden lisäksi opinnäytetyötä voisi jatkokehittää myös tutkimalla varhaiskasvatuksessa toteutetun mediakasvatuksen vaikutuksia esi- ja alkuopetuksessa. Onko esija alkuopetusikäisten lasten tiedoissa, taidoissa tai esimerkiksi kerronnallisessa osaamisessa nähtävissä varhaiskasvatuksessa toteutettu tavoitteellinen, säännöllinen mediakasvatus?
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LIITTEET
Liite 1. Lupalomake huoltajille

Hei!
Teen opintoihini liittyvää kehittämishanketta varhaiskasvatuksen media-, tieto- ja
viestintäteknologiakasvatukseen liittyen. Tarkoitus on kerätä 4-6 lapsen testiryhmä
_________:n ryhmän lapsista ja heidän kanssaan koekäyttää suunnittelemani
kerhomuotoinen mediakasvatusmateriaali.
Lapset toimivat materiaalin arvioijina ja avustavat ideoinnissa ja eteenpäin kehittelyssä.
Toiminta sijoittuu normaalin viikkotoimintamme sisään, eikä vaadi vanhemmilta
toimenpiteitä.
Havainnoin ja kerään talteen lasten kommentteja ja kokemuksia, sekä valokuvaan
tuottamaamme materiaalia. Lasten tunnistetietoja eli nimiä, muita henkilötietoja tai
valokuvia lapsista ei julkaista missään. Vain lapsen ikä ja sukupuoli mainitaan. Sama
vaitiolovelvollisuus velvoittaa minua, kuin muussakin päiväkodin toiminnassa.
Testiryhmän kanssa käymme läpi muun muassa seuraavia teemoja; sadun ja toden eroja,
pelejä, elokuvia ja piirrettyjä, valokuvausta, oman piirretyn/elokuvan valmistamista,
päätelaitteiden ja aktiivitaulun käyttöä, QR-koodien tekemistä ja käyttöä ja muita aiheita,
joita ryhmästä mahdollisesti nousee.
Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin.
Terveisin,
Emmi Jauhiainen
_________ – ryhmän opettaja
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Tällä lomakkeella ilmoitatte, saako lapsenne osallistua kehittämishankkeen testiryhmän
toimintaan ja saako hänen tuottamaansa materiaalia, esimerkiksi piirustuksia tai valokuvia
julkaista hankkeeseen kuuluvassa raportissa. Kyselylomakkeet jäävät vain omaan
käyttööni.

_________________________________________ (lapsen nimi)
saa___/ ei saa___
osallistua kehittämishankkeen testiryhmän toimintaan. Lapsen tuottamaa materiaalia
saa___/ ei saa ___ julkaista raportissa.

Tampereella ___.___.2018.
_________________________________________(huoltajan allekirjoitus)
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Liite 2. Kyselylomake testiryhmän lasten vanhemmille
Hei!
Lapsenne osallistuu kevään 2018 aikana media-, tieto- ja viestintäteknologiataitoja
kehittävään mediastartti -testiryhmään, jota ohjaan osana opintojani.
Taustatietoina toivoisin vastauksia muutamaan lapsen ja perheen päätelaitteiden
(kännykät, tabletit, pelikoneet yms.) käyttötottumuksiin liittyvään kysymykseen.
Kysymykset käsitellään luottamuksellisesti, eikä mitään tunnistetietoja julkaista missään
materiaalissa. Lomakkeet jäävät vain omaan käyttööni.
Vastaan mielelläni kysymyksiin.
Terveisin,
Emmi Jauhiainen,
________ – ryhmän opettaja
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1. Minkälaisia pääte- tai mobiililaitteita kotoa löytyy ja ovatko ne lasten käytössä?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. Mitä lapsi päätelaitteella tekee? (pelaa, katsoo elokuvia jne.) Kuinka kauan/usein
lapsi käyttää päätelaitteita? (tuntia per viikko/pelipäivä jne.)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. Käyttääkö lapsi päätelaitteita yksin, sisaruksen vai aikuisen kanssa?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4. Onko lapsen kanssa keskusteltu peleistä tai elokuvista, niiden ikärajoista tai siitä
onko peli- tai elokuvamaailma todellinen?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Kiitos vastauksistasi!

Terveisin,
Emmi Jauhiainen,
Xxxxxxxx:n ryhmä
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Liite 3. Mediakasvatuksen starttipaketti

Potkua päiväkodin
mediakasvatukseen!
MEDIAKASVATUKSEN
STARTTIPAKETTI

LAB-ammattikorkeakoulu, Emmi Jauhiainen

Sisältö
Johdanto


Kielten rikas maailma

-Oppimispelit ja -sovellukset
-Itseilmaisun tukeminen
-Kirjaimet
-Numerot
-Muodot ja värit


Minä ja meidän yhteisömme

-Ennen ja nyt
-Yhteisö ja vaikuttaminen
-Samanlaisia ja erilaisia
-Eri maat ja kulttuurit


Kasvan, liikun ja kehityn

-Liikunta
-Kuvatuet ja jumppakortit

-Liikuntavinkit ja -sovellukset


Tutkin ja toimin
ympäristössäni

-Käsitteet ja symbolit
-Laitteiden asianmukainen
käyttö



Mediastartti-kerhon sisältö

-Kerhokerrat 1-8 ohjeineen


Lisää vihjeitä

-Dokumenttikamera

-Sanoma- ja aikakauslehdet
-Valokuvauksen eri menetelmiä
-Ohjelmoinnin alkeita

-Otetaan selvää!

-Beebotit ja Robohiiret

-Sovellukset ja pelit tabletilla



Valmiit materiaalit netissä

-Mainokset ja logot



Aktiivitaulu



Kamerakynä ja
Videopensseli



Lähteet



Ilmaisun monet muodot

-Sadutus
-Omat esitykset
-Äänet ja kuvat
-Sisällön tuotto ja pedagoginen
dokumentointi

LAB-ammattikorkeakoulu, Emmi Jauhiainen

Johdanto
Onko ideat lopussa? Tuntuuko siltä,
että mediakasvatuksen
mahduttaminen arkeen on
haastavaa?
Tässä pientä ensiapua.
Tästä pikaoppaasta löydät valmiita
ehdotuksia oppimisen eri osa-alueille
tunnekasvatuksesta liikuntaan ja
matematiikasta matkailuun.
Ohjeita erilaisiin mediakasvatuksen
työmenetelmiin, vinkkejä toiminnan
monipuolistamiseksi ja paljon sellaisia
työtapoja, joita jo varmasti käytät,
muttet tajunnut niiden olevan myös
mediakasvatusta.
Tämä opas noudattaa Vasun (2018)
määrittelemää linjaa media- ja tietoja viestintäteknologiakasvatuksessa
sekä ohjaa huomamaan
monilukutaitoa kehittävät
menetelmät ja harjoitukset arjessa.
Oppaan osa-alueet on jaettu
oppimisen alueiden mukaan, mutta
huomaathan että monet vihjeistä
liittyvät useampaan kuin yhteen osaalueeseen.
Mediakasvatus on paljon muutakin
kuin tietokoneita ja tabletteja.
PS. Muistathan selvittää päiväkodin
kuvauslupa- ja yksityisyyskäytännöt!
Toivottavasti saat uusia ideoita,
Ylöjärvellä, keväällä 2020
Emmi Jauhiainen

LAB-ammattikorkeakoulu, Emmi Jauhiainen
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Oppimisen alue:
Kielten rikas maailma

Perusasiat ensin; Sadut,
lorut, runot ja tarinat!
Hyötykäyttäkää lasten
omat kirjat, kirjasto sekä
internetin satupalvelut..
Riimitelkää ja lorutelkaa,
pelleilkää sanoilla ihan
perusarjessa. Laskekaa ja
nimetkää arkitoimien
lomassa esineitä,
vaatteita ja asioita

Itseilmaisun
tukeminen. Lava
vapaa -menetelmä ja
Show&Tell – tyylinen
kerronta lasten omista
tärkeistä asioista.
Kuvataan esitykset.

LAB-ammattikorkeakoulu, Emmi Jauhiainen
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•Oppimispelit
ja sovellukset
tabletille
(huomio
latausluvat!)
Esimerkiksi
EkaPeli,
Mollan
riimiparit,
Lolan
aakkosjuhlat,
Pikkukakkonen
.fi, oppi ja ilo..

Alku voi olla
kankeaa ja kerronta
jää lyhyeksi tai ujous
iskee, mutta
tarttumalla lasten
aloitteisiin ja
antamalla runsaasti
mahdollisuuksia
taidot ja rohkeus
karttuvat pikkuhiljaa,
lapsen
esiintymistaidot
kasvavat ja kerronta
muuttuu
luontevammaksi.
Videoidut esitykset
katsotaan yhdessä
ja opitaan
kunnioittamaan
muiden esityksiä ja
antamaan sekä
vastaanottamaan
palautetta.
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Pantomiimiharjoitukset.
Yksi esittää sanaa/
käsitettä ja muut
arvaavat. Keskustellaan
oliko vaikeaa arvata ja
mistä tiesit mikä sana oli
kyseessä. Aloitetaan
helposta ja vaikeutetaan
vähitellen. Toimii
parhaiten pienryhmissä.

Tutustukaa eri
kielisiin
lastenlauluihin/
tervehdyksiin/
numeroihin/
mikä lapsia
kiinnostaa.

LAB-ammattikorkeakoulu, Emmi Jauhiainen

• Pantomiimimuunnelma
kuvia tai emojeita
(hymiöillä)käyttäen. ->
Arvaa mitä
kuvayhdistelmä
tarkoittaa. Vaatii
esityönä kuvien
etsimisen ja
tulostamisen, mutta
laminoituna kestävät
pitkään.

Hassut lauseet/pilkotut
lauseet. Kirjoita
etukäteen lauseita,
jotka sitten leikkaat
paikan/ tekemisen
kohdalta poikki. Esim.
Hevonen hirnuu X
tallissa. Sekoitettuna
lauseista voi
muodostua aivan
hassuja yhdistelmiä.

Oppimisen alue:
Minä ja meidän yhteisömme
Tutustukaa historiaan esimerkiksi
kirjojen, vanhojen valokuvien tai
elokuvien avulla. Miettikää mitä
eroa nykypäivään? Kuinka
silloin kuljettiin paikasta toiseen,
miten nyt? Entä ruuanlaitto tai
leikit?

Tutustukaa
perinneleikkeihin

.

Tehkää metsäretki ja
kerätkää materiaalia
käpylehmiä,
käpypossuja tai vaikka
10 tikkua laudalla –
peliä varten. Mitä
muuta voisi leikkiä
metsästä löytyvillä
aarteilla?

Kaverihaastattelu ja
kuvaaminen
kännykällä/tabletilla.
Lapset kuvaavat
toisiaan, aikuinen
opastaa.

LAB-ammattikorkeakoulu, Emmi Jauhiainen
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•Esimerkiksi
Koiramäkikirjoista voi
aloittaa!

Demokratian alkeita.
Äänestäkää eri tavoin
(viitaten, kyllä –äänet
vasemmalle, ei-äänet
oikealle, napeilla jne)
päivän retkikohteesta,
sadusta, jumppahetkestä,
odotusleikistä, mistä vain.
Keskustelkaa; reilua vai ei?
Miltä tuntuu jos ei saakaan
tahtoaan läpi.
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Erilaisia – samanlaisia.
Otetaan lapsista ja miksei
aikuisistakin
kokovartalokuvat ja
tulostetaan ryhmän seinälle
(muista luvat!) Tarkastellaan
kuvia, ja huomataan
samanlaisuudet/
erilaisuudet; hiusten
värit/pituudet, sormet ja
varpaat.

Hieman isommille voidaan
arvuuttaa etunimen
alkukirjaimella/loppukirjaimella, sukunimellä (usein
lapsille haastava
hahmottaa etu- ja
sukunimien ero), iso/pikkusisaruudella jne.

• Ohjataan lapsia
huomaamaan
kuinka paljon
samaa kaikissa
lapsissa ja
aikuisissa on
huolimatta
erilaisista
ulkonäöistä.

•Toimii
myös
odotteluleikkinä.

TAI

Harjoittaa ja tukee
hahmotuskykyä
sekä yksityiskohtien
huomaamista,
monilukutaidon
alkeita!

Mitä tiedät ystävästäni –leikki. Yksi lapsi menee
ulos leikkitilasta, hänelle valitaan ryhmästä
”ystävä”. Lapsi tulee takaisin sisään ja alkaa
kysellä kyllä-ei – kysymyksiä. Esimerkiksi; ”Onko
hänellä pitkät hiukset?” Muut vastaavat kyllä tai
ei. Näin jatketaan kunnes ystävä löytyy.

LAB-ammattikorkeakoulu, Emmi Jauhiainen
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Tunteiden tutkiminen
ja tunnistaminen
dokumenttikameralla
kuvaten. (Freezetoiminto pysäyttää
kuvan, muttei
tallenna sitä. Kuvaa
voi käännellä ja
lähentää/loitontaa)

Google Earthohjelmalla
matkustelu ja eri
maihin tutustuminen;
Street viewtoiminnolla voidaan
”astua” kadulle ja
katsella
nähtävyyksiä.

-Tutkikaa mitä kieltä
maan asukkaat
puhuvat, opetelkaa
muutama
perusfraasi. Millaista
ruokaa maassa
syödään, missä se
sijaitsee, onko joku
käynyt tai kotoisin
sieltä.

• Tehkää
tutkimusmatka
eri kulttuureihin
tai maihin.

• Piirtäkää
maan lippu
tai
kuunnelkaa
kansallislaulu
tai muuta
maahan
liittyvää
musiikkia
YouTubesta.

LAB-ammattikorkeakoulu, Emmi Jauhiainen
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Pelataan arvaa kuka peliä. Aikuinen arvuuttaa
ketä hän ajattelee
pyytämällä esimerkiksi
kaikkia, joilla on pitkät
housut, nousemaan
seisomaan. Sitten hän
pyytää seisomaan niitä,
joilla on vaikkapa siniset
housut, sitten niitä joilla on
myös pitkähihainen paita
ja näin jatketaan kunnes
tuntomerkit täsmäävät
enää vain yhteen
lapseen. Pelata voidaan
myös edellä mainituilla
kuvilla.

TAI

Arvaa ketä tarkoitan –
peli. Aikuinen arvuuttaa
samaan tapaan kuin yllä,
mutta esimerkiksi sanoen
”Hänellä jota ajattelen on
hiuksissa sininen pinni/
Hänellä jota ajattelen on
raidalliset sukat. Voidaan
pelata nopeuskisana.

LAB-ammattikorkeakoulu, Emmi Jauhiainen

Oppimisen alue:
Kasvan, liikun ja kehityn
Ryhmän käyttämien
kuvatukien tekeminen
lasten kanssa, heidän
kuviaan käyttäen
(muista luvat!)
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Kotiporttisuunnistus (liikunta
ja lähiympäristö). Käydään
kävelyllä lähellä asuvien
lasten kotiovella, otetaan
kuva lapsesta ovellaan ja
sijoitetaan tulostetut kuvat
ryhmän tiloissa kaupungin
kartalle (muista luvat!)

YouTube –videoiden
käyttö jumpassa,
musiikkivideot
valkokankaalle ja
tanssimaan.
Liiku kuin eläin! Näytä
eri eläinten kuvia
valkokankaalla ja
liikutaan kuten ne.

”Kaveri-robotin ohjelmoiminen”.
Parityöskentely, jossa toinen on
robo ja toinen ohjaa. Kosketus
selkään= 1askel eteenpäin.
Kosketus vasempaan/oikeaan
olkaan= käännös vasen/oikea.
Aloittakaa yksinkertaisista
ohjeista ja lisätkää pikkuhiljaa
vaikeustasoa.

LAB-ammattikorkeakoulu, Emmi Jauhiainen

”Muka-interaktiiviset” pelit, kuten
BabyBubble (lataa tabletille)
jossa aikuinen pelaa peliä lasten
toiminnan mukaan. Lapset
esimerkiksi heittelevät
sanomalehtipalloja
valkokankaalle (turvallisuus!) ja
koettavat ”puhkoa” kuplia.
Aikuinen samalla puhkoo kuplat
tabletilla. Peli heijastetaan
valkokankaalle ja näyttää siltä
kuin lapset pelaisivat.

Liikuntarata pelinä.
Siirtäkää jokin tuttu peli
jumppasalimuotoon.
Käyttäkää hyväksi
muotopaloja,
hulavanteita, penkkejä.
Noppaa heittämällä
pääsee silmäluvun
verran eteenpäin.
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Kuvatkaa lasten
kanssa omat
jumppakortit lasten
kuvilla (muista luvat!)
Kortit voi tulostaa ja
laminoida ja käyttää
vaikkapa
liikuntanoppaan.

Maa-meri-laivaa
Frozen-hahmoilla
tai Ryhmä Hauhippa. Valitkaa
tutun leikin
hahmoiksi lasten
lempihahmoja.
Kuka pelkää
Salama
McQueenia?

Lattia on laavaa! -peli. Käytetään
kaikkia mahdollisia käytettävissä
olevia liikuntavälineitä. Aloitetaan
tilan keskeltä/seinän vierestä/mistä
sovitaan. Tavoitteena päästä
etenemään ilman lattiakosketusta.
Lapset voivat pyytää aikuista
tuomaan tarvitsemaansa
liikuntavälinettä etenemistä varten.
Aikuinen on siis laavankestävä ☺

LAB-ammattikorkeakoulu, Emmi Jauhiainen
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Ruoka ja ravinto.
Leikatkaa lehdistä tai
etsikää internetistä
ruokien ja
ruokatuotteiden tai
vaikkapa kasvisten kuvia
ja keskustelkaa
terveellisistä/
epäterveellisistä ruoista.

• Luokitelkaa
esimerkiksi
maitotuotteet,
kasvikset, liha- ja
kalatuotteet, herkut
ja niin edelleen.
Jatkokehitelkää
ravintola- tai
vaikkapa
nakkikioskileikiksi
liimaamalla
ruokakuvat
kartongille.

Minä osaan! –taulu.
Otetaan lapsista kasvotai kokovartalokuvat
(muista luvat!) ja
tulostetaan ne.
Liimataan kuvat
kartongille ja tehdään
jokaiselle Minä osaan! –
taulu kirjaamalla ylös
lapsen taitoja ja
vahvuuksia.
Opitaan
tunnistamaan
muiden vahvuuksia
ja kehumaan/
ottamaan vastaan
kehuja.

LAB-ammattikorkeakoulu, Emmi Jauhiainen

Oppimisen alue:
Tutkin ja toimin ympäristössäni

Aloitetaan omista
ryhmätiloista muun
toiminnan ohessa.
Puhutaan asioista
niiden oikeilla nimillä,
väreillä, muodoilla.

Käsitteiden ja
asioiden nimeäminen,
kuvien ja symbolien
tunnistaminen.

Voidaan myös lähteä
kävelylle tai bussiajelulle
tutkimaan kylttejä,
liikennemerkkejä,
kauppojen logoja,
autojen merkkejä, mitä
vain! Mietitään mitä
kaikkia symboleita lapset
tunnistavat vaikka eivät
lukea osaisikaan.
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• Huomaa, että jo esimerkiksi vaatteiden ja
kehonosien nimeäminen
pukemistilanteessa tai ruokailussa liittyy
monilukutaidon alkeisiin ja opettaa
luokittelua, nimeämistä, tavaroiden ja
oman kehon hallintaa ja
tarkoituksenmukaista käyttöä!

Punaisen lapun piilotus –
leikki. Aikuinen piilottaa
tilaan punaisen lapun,
eläin kuvia, mitä vain
pieni mutta selkeitä
kuvia, joita lapset
etsivät. Etsittävien
määrä voi olla mitä
vain sovittua. Voidaan
kilpailla nopeudesta/
kuka kerää eniten.
Lapset voivat kysyä vain
onko etsittävä kohde
lintu, perhonen vai kala.
Eli löytyykö kohde
korkealta, keskitasolta
vai matalalta.

LAB-ammattikorkeakoulu, Emmi Jauhiainen
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Laitteiden käyttö.
Älylaitteista esimerkiksi kamerat,
älypuhelimet, tabletit, dokumenttikamerat.
Aikuisen kanssa tutkien ja aikuisen
opastuksella selvitetään miten laitteita
käytetään oikein ja turvallisesti.

Myös muut tavarat ja laitteet.
Huomataan kuinka paljon teknologiaa
ympärillämme on ja mihin sitä
käytetään. (esimerkiksi pesukoneet,
kahvinkeitin, uuni, jääkaappi, autot,
pyörät, potkulaudat…) Kuinka
pärjäisimme ilman!?

Mahdollisuuksien mukaan
voidaan hankkia
ryhmään/päiväkodille myös
käytöstä poistettuja
puhelimia, tietokoneita tai
muita laitteita joita voidaan
tutkia ja esimerkiksi purkaa.

Kamerakynäpedagogiikasta ja
videopensselimenetelmästä
ohjeet sivulla 28-29.

LAB-ammattikorkeakoulu, Emmi Jauhiainen

Oppimisen alue:
Ilmaisun monet muodot

Pedagoginen
dokumentointi

Ryhmän tekemistä retkistä
voidaan saduttamalla ja eri
tekniikoin piirtäen/maalaten
kirjata muistiin oma retkikirja tai
vaikkapa koko vuoden kasvata
näyttely ryhmän seinille.

Äänittäkää
kännykän tai tabletin
ääninauhurilla
ympäristön ääniä ja
tunnistakaa niitä. Kuka
tunnistaa
ensimmäisenä
esimerkiksi ruokakärryn
tai valuvan vesihanan
äänen?

Äänittäkää lasten
ääniä esimerkiksi niin,
että jokainen sanoo
saman lauseen tai
sanan nauhalle ja
koitetaan tunnistaa
kuka puhuu.
Vaikeustasoa voi
nostaa ääntä
muuttamalla.

LAB-ammattikorkeakoulu, Emmi Jauhiainen
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Alkakaa järjestää säännöllisiä Open Mic-,
Lasten Talent-, tai Lava Vapaa- hetkiä, jolloin
kuka tahansa saa tulla esittämään mitä
tahansa. Aluksi osallistuminen saattaa olla
pelleilyä tai todella kankeaa ja ujoa, mutta
kaikki esityksen katsotaan, niille taputetaan ja
ne otetaan vastaan. Pikkuhiljaa ujous katoaa
ja lapset voivat uskaltaa esittää jopa pieniä
näytelmiä tai harjoitella vaikkapa
lauluesityksen.

Ottakaa käsittelyyn jokin
lyhyt tarina (kolme pukkia,
Kultakutri, Hannu ja Kerttu,
vaarin kinnas jne.)
Tutustukaa ensin satuun
lukien ja vieraat sanat
avaten, sitten aikuiset
esittävät vaikkapa
pöytäteatterina tai
esittävät itse, sitten lapset
esiintyvät aikuisen lukiessa,
lopulta työstetään esitys
täysin lasten esittämäksi.
Voidaan kutsua muita
ryhmiä katsomaan!

Lasten osallistuminen
pedagogiseen
dokumentointiin;
-Ryhmän vlogi/blogi lasten
kertomana. Voidaan julkaista
esimerkiksi ryhmän omissa
tiloissa näyttämällä tabletilla,
ellei suljetun blogialustan tai
Instagram-tilin käyttö ole
mahdollista.

Voidaan myös lähettää
viikkokirjeet vanhemmille
videoklippeinä sähköpostin
välityksellä. (Varmista
päiväkodin sosiaalisen
median ohjeet sekä
yksityisyyssäädökset)

LAB-ammattikorkeakoulu, Emmi Jauhiainen

Mediastartti- kerhon sisältö
ja ohjeet
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Mediastartti on valmiiksi mietitty runko kerhomuotoiselle
mediakasvatusryhmälle. Toiminta sopii pienryhmänä normaalin
viikkotoiminnan puitteisiin ja on suunniteltu 4-5 -vuotiaille, mutta
osia siitä voi soveltaa myös nuoremmille.



Yksi kerhokerta kestää noin 45- 60 minuuttia ja toimiva lapsiluku on
noin 5-8.



Tarvikkeet:

-Media-Nalle tai muu kerhon maskotiksi sopiva pehmolelu, joka
nimetään yhdessä
-Dokumenttikamera ja valkokangas
-Älypuhelin ja/tai tabletti (nettiyhteys)
-Kyniä ja paperia
-(Omat tarvikkeet)
Media-Nalle (tai muu nimetty pehmo) voi kulkea viikonlopun
verran vuorotellen jokaisen kerholaisen kotona pienen vihkon
kanssa ja kotona voidaan kirjoittaa vihkoon minkälaisissa
touhuissa Nalle on viikonlopun aikana ollut mukana. Painopiste
mediaan, kulttuuriin, lastentapahtumiin, kirjoihin, elokuviin, retkiin tai
vaikkapa yhdessä leipomiseen (tai muuhun arjen teknologiaan)
liittyvissä touhuissa.

LAB-ammattikorkeakoulu, Emmi Jauhiainen



Johdattelua aiheeseen.
Tutustuminen/ lämmittely
maskottipehmon kanssa.
Heitellään pehmolelua
lapselta toiselle, jokainen
kertoo nimensä ja
esimerkiksi suosikki - TVohjelmansa/pelinsä/
piirroshahmonsa.

1.
kerhokerta

LAB-ammattikorkeakoulu, Emmi Jauhiainen



Tutustumisen jälkeen voidaan
viritellä keskustelua kerhosta ja
mitä siellä tehdään. Mitä
laitteita lapset kotona
käyttävät, yksin vai
vanhemman kanssa, mitä niillä
tehdään, mitä ohjelmia lapset
katsovat ja mikä niissä on
mukavinta.



Voidaan lukea vaikkapa Mauri
Kunnaksen Koiramäki -kirjaa ja
miettiä millaista oli silloin kun ei
ollut olemassa vaikkapa
sähköä tai kännyköitä. Miten
silloin liikuttiin/ lähetettiin viesti/
tehtiin ruokaa jne.



Teknologiaosuudessa voidaan
tutustua lähemmin
dokumenttikameraan ja
valkokankaaseen.
Dokumenttikameran avulla
voidaan esimerkiksi katsella
uudelleen äsken luettua kirjaa
ja tutkia kuvia tarkemmin
lähennys- loitonnus -toimintoa
käyttämällä.
(Dokumenttikamera toimii
kuten piirtoheitin.)

18



Totta vai tarua osa I



Elokuvat ja uutiset; toden ja
mielikuvituksen ero. Voidaan
katsoa tietokoneelta tai
tabletilta valikoitu uutispätkä
ja lyhyt
elokuva/animaatiofilmi.
(Esimerkiksi YouTubesta löytyy
lasten uutisia.)



Keskustelua siitä, mitä
uutisissa/animaatiossa
tapahtui ja mitä lapset siitä
ajattelevat.



Pohdintaa siitä mikä oli totta ja
mikä satua. Mitä
todellisuudessa voi tapahtua
ja mitä ei, samoin
mielikuvituksessa.



Aiheen lisäkäsittelyä
piirtämisen keinoin. Lapset
piirtävät esimerkiksi
unelmiensa
leikkipuiston/päiväkodin tms.
ryhmän kiinnostuksen
kohteiden mukaan.
Keskustellaan piirroksista ja
halutessa myös sadutetaan
lasten kertomukset.

2.
kerhokerta

TAI


Voidaan keskustella siitä
millaisia uutisia olisi hauska
kuulla/katsoa ja tehdä omia
”uutisia” kuvaten ne videolle.



Tavoitteena herättää
ajattelua toden ja
mielikuvituksen eroista
(medialukutaidon alkeita).



Voidaan pelata myös
esimerkiksi totta vai tarua –
väittämäpeliä, jossa aikuinen
esittää väittämiä ja lapset
pohtivat niiden
paikkansapitävyyttä.
Keskustellaan väittämistä.

LAB-ammattikorkeakoulu, Emmi Jauhiainen
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3.
kerhokerta
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Totta vai tarua osa II.



Valokuvaus.



Aikuinen on etsinyt valmiiksi
netistä muokattuja valokuvia
vaikkapa eläimistä. (Esimerkiksi
Google-hakusana
”photoshopped animals”)



Katsotaan muokattuja ja
muokkaamattomia valokuvia,
mietitään eroja ja sitä mikä on
todellista ja mikä ei.
(Mediakriittisen ajattelun
alkeita)



Voidaan leikki mikä muuttui –
leikkiä (eräänlainen Kim – leikin
sovellus), jossa osa lapsista
toimii malleina, loput yleisönä
ja yleisön pitäessä silmiä kiinni
mallien asuissa tai asusteissa
muutetaan jotakin
yksityiskohtaa, joka yleisön on
havaittava.



Pohditaan mihin ryhmätiloissa
valokuvia käytetään, jos
käytetään ja mitä ne
tarkoittavat. Voidaan kiertää
katsomassa ja etsimässä
valokuvia
ryhmätiloista/päiväkodin
tiloista.



Puetaan roolivaatteita ja
asusteita ja otetaan itse
hassuja valokuvia tabletilla tai
kännykällä. Saa poseerata ja
ilmeillä. Katsotaan kuvat ja
mietitään esimerkiksi, miten ne
eroavat tavallisista vaatteista
ja ilmeistä. Jos lapset
haluavat, tulostetaan kuvat ja
laitetaan näytille/
Vaihtoehtoisesti lapset voivat
piirtää mielikuvituseläimiä tai
vaikkapa supersankareita
supertaitoineen.
Keskustelu/sadutus kuvista.
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Valo- ja videokuvaus.



Lapset kuvaavat itse
kännykällä tai tabletilla.
Aikuinen ohjeistaa. (Jos
mahdollista käyttää
useampaa
kännykkää/tablettia yhtä
aikaa, homma nopeutuu ja
odottelu vähenee)



Aluksi lapset saavat vapaat
kädet kuvata mitä vain
mielenkiintoista sovitulla
alueella, esimerkiksi
ryhmätiloissa/salissa/pihalla
missä sitten ollaankin.
Esimerkiksi 5 kuvaa/lapsi.



Katsotaan kuvat ja
keskustellaan; mietitään missä
kuvattu kohde on ja mikä se
on. Miksi lapsi kuvasi juuri sen.



Seuraavalla kierroksella
aikuinen voi antaa aiheita.
Esimerkiksi kuvaa jotakin
punaista/ pyöreää/ kovaa/
pehmeää jne. (samalla
opitaan käsitteitä). Katsotaan
kuvat ja otetaan ehkä vielä
kolmaskin kierros eri aiheella.
Keskustelu ja arvailu.



Voidaan mennä lopuksi
yhdessä tulostamaan lasten
kuvaamat kohteet, mikäli niin
halutaan ja aika riittää.

4.
kerhokerta
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Merkit ja symbolit
(monilukutaidon alkeita)



Lastenkin maailma on täynnä
erilaisia tunnettuja merkkejä ja
symboleita liikennemerkeistä
logoihin ja esimerkiksi
lastenohjelmien tunnuksiin ja
vaatteiden merkkeihin.



Lähdetään kävelyretkelle
lähiympäristöön ja
bongaillaan liikennemerkkejä,
mietitään ja selvitetään
vaikkapa kännykällä
googlaamalla mitä ne
tarkoittavat.

TAI


5.
kerhokerta
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Voidaan myös lähteä
bussiretkelle kaupungille ja
bongailla kauppojen ja
liikkeiden logoja ja tunnistaa
niitä.
TAI



Katsellaan päiväkodilla
käytettyjä tukikuvia,
ryhmätiloista löytyviä kuvia ja
kerrataan mitä ne
tarkoittavatkaan.



Voidaan myös pohtia
käsimerkkejä (peukku
ylös/alas, osoittaminen,
viittaaminen jne.) ja muita
sanattomia ilmaisun keinoja.
Leikitään pantomiimia.



Huomataan että lapsetkin
osaavat ”lukea” monenlaisia
asioita, vaikka eivät virallisesti
vielä välttämättä osaakaan
lukea.
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Sisällön tuottaminen.



Etsitään YouTubesta videoita
lapsia kiinnostavista aiheista.
(Aikuisen oltava tarkkana
ikärajoihin sopivan sisällön
kanssa, tässä kohtaa voidaan
käydä myös
ikärajakeskustelua, miksi jotkin
pelit/ohjelmat ovat lapsilta
kiellettyjä, mitä harmia niiden
katselusta voi olla ~ pelkoja,
painajaisia yms.)



Mietitään, osattaisiinko itse
tehdä video. Mistä siinä voisi
olla kyse. Kenelle haluaisimme
sen näyttää, johdatellaan
pohtimaan kuka voi nähdä
esimerkiksi videot YouTubessa.



Lapset saavat kuvata itseään
ja toisiaan kännykän tai
tabletin kameralla, voidaan
myös tehdä pieniä
haastatteluja tai Show&Telltyylisiä kuvauksia, jossa lapsi
saa kertoa kameralle jostakin
itselleen tärkeästä. Katsotaan
kuvatut videot yhdessä.
Keskustelua.



Kokeillaan ottaa
dokumenttikameralla hassuja
freeze-kuvia, saa ilmeillä!
(Voidaan myös tutkia
tunnetiloja ilmekuvien avulla)

6.
kerhokerta
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7. Ja 8.
kerhokerta



Sisällön tuottaminen osa II.



Aloitetaan oman
elokuvan/animaation
tekeminen joko kuvaten video
tabletin tai kännykän
kameralla tai tablettia ja
StopMotionanimaatiosovellusta käyttäen.



Lapset ideoivat
saduttamistekniikalla lyhyen
tarinan. Keskustellaan tarinan
kaaresta; alku, keskikohta ja
loppu.



Mietitään mitä kaikkea
saduissa voi tapahtua.
Keksitään jokaiselle lapselle
oma hahmo, jonka lapsi voi
joko esittää itse näytelmässä,
piirtää animaatiota varten,
valita omista leluistaan,
päiväkodin leluista, rakentaa
legoista tai toteuttaa muulla
haluamallaan tavalla.



Rakennetaan tausta, kulissit ja
harjoitellaan esittämään tarina
sovitulla tavalla.



Kuvataan esitys joko
näytelmänä tai StopMotionmenetelmällä. (Mikäli
käytetään StopMotionia,
äänitetään vuorosanat ja
mahdolliset äänitehosteet
vasta jälkikäteen).



Tallennetaan nauhoitukset ja
esitetään ryhmälle
/lähetetään vanhemmille.

→Menetelmään ja
laitteistoihin tutustumista,
ryhmässä toimimista,
itseilmaisua ja sisällön
tuottamista.

LAB-ammattikorkeakoulu, Emmi Jauhiainen
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Lisää vinkkejä
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Dokumenttikamera:

❖

Varjoteatteria dokumenttikameralla.
Kuvat voidaan joko leikata
perinteisesti siluetteina paperista tai
piirtää paperinukkeina. Luodaan
tarina saduttamalla ja esitetään
muulle ryhmälle.

❖

Isommille lapsille askarteluohjaus
heijastamalla kuvat työvaiheista
seinälle, lapset toimivat kuvien
mukaan. Vaatii harjoittelua.

❖

Omien videoiden kuvaaminen ja
näyttäminen ryhmälle.

❖

Mallin mukaan piirtäminen. Aikuinen
piirtää dokumenttikameralla
esitettävän kuvan, lapset matkivat.

❖

Televisio-leikki. Lapsi esiintyy
dokumenttikameralle, muut katsovat
valkokankaalta. Miltä tuntuu olla
televisiossa?

❖

Sadun luku kameran avulla. Kuvia
voidaan lähentää ja loitontaa ja
tutkia kameran toimintojen avulla.
Kaikki näkevät kuvat.

❖

Yhteislauluhetkessä laulun sanat tai
kuvatuen voi näyttää
valkokankaalla.



Sanoma- ja aikakauslehdet:

❖

Kuvakollaasit eri aiheilla; kasvot, värit,
ruuat, tunteet, unelmat, kirjaimet,
numerot…

❖

Voidaan myös tehdä oma lehti
haastatteluineen, kuvineen ja
artikkeleineen.
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Valokuvauksen eri menetelmiä:

❖

Voimaannuttava valokuvaus
menetelmänä; valta-aseman
purkua, jolloin lapsi saa päättää
kuinka kuvataan, missä, asento,
ilme jne. Aikuinen ottaa kuvan.

❖

Vapaa valokuvaus lapsia
kiinnostavista kohteista esimerkiksi
retkillä, luonnossa, metsässä..
Lapset huomaavat paljon sellaista
mitä aikuinen ei hoksaa
(Kamerakynä-pedagogiikka) →
Näyttely lasten kuvista.



Erilaiset valokuvaussovellukset
kännykällä. Eri filtterien käyttö.
Ohjaa lasta huomaamaan, ettei
kaikki ole aina kuvissa sitä miltä
näyttää.



Ohjelmoinnin alkeet:

❖

Perinteinen seuraa johtajaa/
seuraa ohjeita ja liiku niiden
mukaan -leikki.

❖

Myös käännettynä, jolloin lapsi
ohjaa aikuista. Esimerkiksi, liiku
kaksi askelta vasemmalle, kolme
eteenpäin jne.



Matemaattinen ajattelu; numerot,
laskeminen, käsitteet,
avaruudellinen hahmottaminen,
ohjeiden antaminen ja
vastaanottaminen, pari- ja
ryhmätyöskentelytaidot.
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Beebotit ja robottihiiret, jos sellaisia on
käytettävissä.

❖

Ratoja voi askarrella myös itse
ruuduttamalla suuri alusta 10x10cm
ruudukolla. Ruudukkoon voidaan
kiinnittää kuvia
kirjaimista/numeroista/kasveja/mitä vain
ja ohjata sitten Bottia ruudukolla
esimerkiksi oman nimen kirjaimin
(esimerkiksi kulkemalla reitti M-A-I-J-A /
1-2-3-4-5 voidaan harjoitella kirjaimia,
numeroita jne.)



Valmiit materiaalit netissä:

❖

Haltian kuiskaus, materiaali (Suomen
luonto ja vanhat uskomukset)
www.monilukutaito.com

❖

Herkkien korvien tehtäväkortit, (äänten
maailmaa, tarinoita ja draamaa)
www.herkatkorvat.tumblr.com

❖

MLL:n Mainiot Mediaperheet, tietoa
lasten ja perheiden media-arjesta.
www.mll.fi

❖

100 oivallusta mediareppuun, ideoita
mediakasvatukseen.

❖

https://oivalluksiaeskarista.wordpress.co
m

❖

StopMotion – animaatiokone, lisätietoa
YouTube/ StopMotion. Sovellus Googlekaupasta

❖

PuppetPals – nukketeatterikone,
lisätietoa YouTube/PuppetPals. Sovellus
Google-kaupasta.



Aktiivitaulu

❖

Piirto-ohjelmat

❖

Lasten piirustusten skannaaminen
dokumenttikameran avulla paperilta
koneelle, jatkotyöstö aktiivitaulun avulla
tietokoneen kuvankäsittelyohjelmilla.
(Riippuu tietokoneen ohjelmista, vaatii
jo jonkin verran taitoa.)

❖

Aktiivitaulu toimii kuten jättikokoinen
tabletti.
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Kamerakynä ja
videopensseli


Kamerakynäpedagogiikka.

❖

Kamerakynäpedagogiikassa
kamera on tapa toimia, ei
opetuksen kohde. Kameran
kautta lapsi voi näyttää muille
kuinka juuri hän näkee maailmaa.
Muita välineitä ei tarvita.

❖

Opettaja antaa kuvaustehtävän,
esimerkiksi jokin käsite; punainen,
pyöreä, kova, pehmeä. Lapsi
ottaa kuvan haluamastaan
tehtävään sopivasta kohteesta.
Kuvat katsotaan ja niistä
keskustellaan.

❖

Menetelmän voi siirtää myös
luontoon/metsämörritoimintaan,
viskari/eskariretkille. Voidaan
kuvata mielenkiintoisia kohteita,
kuvitella vaikkapa menninkäisten
koti ja saduttaa kuvatuista
kohteista tarina.



Videopensselimenetelmä

❖

Videopensselimenetelmä yhdistää
mediakasvatuksen ominaisuuksia
äidinkielen, matematiikan tai
kuvataiteen opetukseen.

❖

Lapset ohjataan kuvaamaan
älypuhelimen tai tabletin
videokameralla yksittäistä
kohdetta, joka alkaa sovitulla
alkukirjaimella, on sovitun värinen
tai muotoinen.

❖

Kuvaustekniikka on aina sama.
Aluksi kamera viedään aivan kiinni
kohteeseen ja loitonnetaan sitten
hitaasti kunnes koko kohde
ympäristöineen on näkyvillä.
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Kamerakynä ja
videopensseli
Lopuksi

katsotaan videot
arvuutellen (opettaja painaa pausea
kun kohde on lähikuvassa) mikä
kohde on ja miksi lapsi on valinnut
juuri sen.
Videopensselimenetelmän

tavoitteena on löytää tutusta
ympäristöstä kohteita, joita yhdistää
sama muoto, väri tai alkukirjain.
Harjoitellaan luokittelua ja
nimeämistä → monilukutaidon
alkeita.
Tukee

ympäristön aktiivista ja
avaruudellista hahmottamista, oman
kehon hahmottamista ja hallintaa,
motorisia taitoja kameraa käyttäessä
sekä esteettistä ymmärrystä kohteen
valinnassa, kuvaamisessa ja kameran
operoinnissa.
Teknisen

osaamisen kehittyessä ja
kuvauksen muuttuessa varmemmaksi
kehittyy myös mielikuvituksen käyttö
ja lapsi oppii uusien kuvakulmien
käyttöä.
Varhaiskasvatusikäisillä

pienryhmätoiminta on paras ratkaisu.
Opettaja ohjaa kameran käyttöön ja
antaa kuvausvihjeitä. Kun kuvattu
materiaali jälkikäteen katsotaan,
opettaja kysyy apukysymyksiä
esimerkiksi miksi kuvattu kohde on
tietyn värinen tai mitä sen väri tuo
lasten mieleen.
Menetelmän

voi siirtää myös
luontoon/metsämörritoimintaan,
viskari/eskariretkille. Voidaan kuvata
mielenkiintoisia kohteita, kuvitella
vaikkapa menninkäisten koti ja
saduttaa kuvatuista kohteista tarina.
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Lähteet ja lisätietoa
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Mainiot mediaperheet- tehtävävihko [viitattu 25.1.2020]
Saatavissa:
https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/07/06184207/Mai
niot-mediaperheet-teht%C3%A4v%C3%A4vihko.pdf



Mediametkaa [viitattu 20.1.2020] Saatavissa:
http://mediametka.fi/oppimateriaalit/



Mediakasvatus.fi. Saatavissa:
https://mediakasvatus.fi/mediakasvatus/



Mediataitokoulu.fi:n tehtäväpankki saatavissa:
https://www.mediataitokoulu.fi/index.php?option=com_jreviews&
view=category&Itemid=388&lang=fi



Papu.net:in kuvatuet saatavissa: https://papunet.net/



Peda.net



Perinneleikit.fi



Pexels.com. Free Stock Photos. Ilmainen kuvapalvelu. [Kuvat
lainattu 4.2.2020] Saatavissa:
https://www.pexels.com/search/media/



Varhaiskasvattajan materiaalipankki- keskusteluryhmä [viitattu
13.2.2020] Saatavissa: www.facebook.fi



100 oivallusta mediareppuun [viitattu 1.2.2020] Saatavissa:
https://oivalluksiaeskarista.files.wordpress.com/2017/12/100oivallusta-mediareppuun.pdf
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