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Opinnäytetyö on produktio Medialeikki-nimisestä pedagogisesta toiminnasta
sekä TVT eli tieto- ja viestintäteknologisten taitojen osaamisesta ja käytännön
toteutustavoista erityisesti 2−3-vuotiaiden ryhmässä työskenneltäessä. Tavoitteena on, että mediakasvatus työtapana ja pedagogisena toimintana tulisi tutuksi
osaksi ryhmän arkea.
Produktion tarkoituksena on toteuttaa mediakasvatusta lapsilähtöisellä tavalla.
Erilaisille mediakasvatuksen toteutustavoille on pienten, alle 3-vuotiaiden lasten
kanssa toimiessa tarvetta. Omalla toiminnallani haluan olla osana uusien pedagogisten menetelmien käyttöönottoa varhaiskasvatuksessa.
Medialeikkiin osallistui pienten, alle 3-vuotiaiden lasten ryhmästä neljä lasta sekä
vertaisarvioija, ryhmän oma varhaiskasvatuksen opettaja. Medialeikki tuokioita
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avulla. Jokaisella kerralla otettiin kuvia medialeikin sääntöjen mukaisesti.
Produktioon osallistuneille lapselle tehtiin oma digitaalinen kuvakirja, jonka kautta
Medialeikki pedagogisena toimintana 2−3-vuotiaiden lasten kanssa tehtiin näkyväksi osaksi kasvua, kehitystä ja työskentelyprosesseja. Digitaalisen kuvakirjan
avulla lapsi voi myös itse palata rauhassa omien koettujen tunteidensa äärelle.
Medialeikissä lapselle annetaan välineet tuottaa mediaa itse, aikuisen avustuksella. Medialeikissä lapsi kohtaa median omista lähtökohdistaan käsin. Kun ymmärrys oman median tuottamisesta kasvaa, on lapsen myöhemmin helpompi
suodattaa itselleen soveltuvaa mediaa.
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The thesis is a production of a pedagogical activity called Mediaplay and practical
implementation of ICT skills, such as Information and communications technology skills, especially when working in a group of 2−3-year-old children. The aim
was that media education as a way of working and pedagogical activities could
become a part of the group’s everyday life.
The purpose of the production was to implement media education in a child-oriented way. There is a need for media education methods when working with children under the age of 3. Through my own activities, I want to be a part of the
introduction of new pedagogical methods in early childhood education.
The Mediaplay was participated by four children from a group of young children
under the age of 3, and a peer reviewer ‒ the group's own early childhood education teacher. There was a total of six Mediaplay sessions. For the first three
times, we got to know each other and the tools. For the last three times, we got
to know our emotions through music. Each time pictures were taken according
the rules of the Mediaplay.
A digital picture book was made for each child who were involved in the production, and by that the Mediaplay as a pedagogical activity was made a visible part
of growth, development and work processes for children aged 2−3. The digital
picture book also allows the child later to return to his or her experienced feelings
in peace.
In Mediaplay, children have the instrument to produce media with the help of an
adult. In Mediaplay, the child will see the media from their own point of view. As
your understanding of producing your own media grows, it becomes easier for
the child to later filter the media that suits them.
Keywords: Mediaplay, multireading task, media, pedagogy, media education,
early childhood education, colour light house, ICT skills, digitalisation, media
skills, agency, inclusion, documentation, child-oriented, media pedagogy
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JOHDANTO

Medialeikin kaltaiselle lapsilähtöiselle mediakasvatukselle on pienten, alle 3- vuotiaiden lasten kanssa tarvetta, sillä mediakasvatus ei ole onnistunut juurtumaan
varhaiskasvatukseen vielä vuonna 2019. (Repo ym. 2019, 164.) Omalla toiminnallani haluan olla osana uusien pedagogisten menetelmien käyttöönottoa varhaiskasvatuksessa.

Medialeikki on mielestäni varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus 2018) sopiva, koska tiedon kuvaaminen ja äänittäminen soveltuvat maailman tutkimiseen kaikilla aihealueilla melkein missä vain. Opinnäytetyö on produktio ja tästä syntyy tuotoksena osallistuville lapsille digitaalinen kuvakirja. Opinnäytetyö sisältää suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin. Arviointi koostuu Medialeikkiin osallistuvien lapsien huoltajien loppuarvioinnista, varhaiskasvatusopettajan vertaisarvioinnista sekä omasta itsearvioinnistani.

Medialeikin voidaan nähdä lisäävän osallisuutta, yhdenvertaissuutta ja lasten toimijuutta. Medialeikillä voidaan tuoda ja luoda uusia sisällöllisiä merkityksiä muun
muassa varhaiskasvatussuunnitelmien laaja-alaisen osaamisen oppimiseen
(Opetushallitus 2018, 23). Medialeikki voidaan nähdä esimerkiksi mahdollisuutena kehittää lasten tunnetaitoja ja esteettistä ajattelua pedagogisten mediaa
hyödyntävien työmenetelmien kautta (Santavuori 2011a, 14).

Tavoitteena produktiossa oli, että Medialeikki työtapana ja pedagogisena toimintana tulisi tutuksi osaksi ryhmän mediakasvatusarkea esimerkiksi mallinnukseni
avulla (LIITE 6). Produktio toteutettiin syksyllä vuoden 2019 aikana ja siinä oli
kuusi pienryhmätapaamista, mutta halutessaan varhaiskasvattajat voivat jatkaa
Medialeikkiä omassa ryhmässään. Tässä produktiossa medialeikin kuvat kuvattiin tablettitietokoneella. Valitsin kuvausvälineeksi tablettitietokoneet, koska jo
vuonna 2013 kaikkein pienimmät lapset käyttivät esimerkiksi internetiä mieluiten
tablettitietokoneella, kännykällä tai televisiolla eivätkä lainkaan esimerkiksi
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tietokoneella. Näin ollen uskoin tablettitietokoneiden olevan käyttölaitteena tuttu
teknologinen väline 2−3-vuotiaille lapsille. (Suoninen 2014, 25−26.)

Produktio toteutettiin päiväkodissa pienten lasten ryhmässä. Ryhmästä valikoitui
toteuttamaani Medialeikkiin neljä 2−3-vuotiasta lasta. Tämän ikäisten mediakasvatusta on ollut harvoin, vähäisesti tai sitä ei ole ollut lainkaan – ainakaan pedagogisesti ja tarkoituksenmukaisesti suunniteltuna. (Repo ym. 2019, 4.)

Toteuttamassani Medialeikistä jokaiselle produktioon osallistuneelle lapselle tehtiin oma digitaalinen kuvakirja, jonka avulla Medialeikki pedagogisena toimintana
2−3-vuotiaiden lasten kanssa tehtiin näkyväksi osaksi kasvua, kehitystä ja työskentelyä. Digitaalisen kuvakirjan avulla lapsi sai myös itse mahdollisuuden palata
rauhassa omien koettujen tunteidensa äärelle.

Produktion tarkoituksena oli osoittaa, että varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattu
mediakasvatus ja monilukutaidon (Opetushallitus 2018, 45−46) opettelu voivat
olla mielekästä, luontaista ja vuorovaikutteista tekemistä yhdessä varhaiskasvattajan kanssa. Lasten hyvinvointi syntyy muun muassa arvostuksen osoittamisesta lasten ajatuksia ja tunteita kohtaan. Sensitiivisessä vuorovaikutussuhteessa myös median keinoja käyttäen voidaan synnyttää ja edistää osallisuuden
kokemusta, joka on muun muassa kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytys.
(Kronqvist 2017, 12.)
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2. VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGIIKKA

Pedagogisen suunnittelun tulee taata lasten kokonaisvaltainen toimijuus ja osallisuus sekä yhdenvertaisuus varhaiskasvatustoimintaan riippumatta vanhempien
tuloeroista ja kulttuurillisesta taustasta tai sosiaalisesta pääomasta. Varhaiskasvatus on laaja-alaiseen osaamiseen pohjautuvaa toimintaa. Varhaiskasvatussuunnitelmassa laaja-alaista osaamista kuvaillaan monen eri tiedon, taidon, arvojen ja asenteiden välittämisen kokonaisuudeksi. Yksi laaja-alaisen osaamisen
osa-alueista on monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. (Opetushallitus 2018, 23−24.)
2.1 Varhaiskasvatustoiminta 2−3-vuotioaiden kanssa työskennellessä

Varhaiskasvatuksessa toteutetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvun, ja
hoidon ja opetuksen muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagoginen toiminta (Varhaiskasvatuslaki 13.7.2018/540). Se luo pohjan elinikäiselle oppimiselle, jossa jokaisen lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä tuetaan
(Koivula, Siippainen & Eerola-Pennanen 2017, 9). Laadukkaasti toteutettu varhaiskasvatus vaikuttaa myönteisesti erityisesti sosioekonomisesti heikoimmassa
asemassa olevien lasten koulun aloitukseen (Kronqvist 2017, 12). Varhaiskasvatus sijoittuu nimensäkin mukaisesti ihmisen varhaisiin elinvuosiin, jolloin ihmisen
fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen oppiminen on nopeinta (Koivula ym. 2017,
12). Lasten ja perheiden hyvinvointia voi lisätä vain pitkäjänteisellä, laadukkaalla
ja tavoitteellisella varhaiskasvatustoiminnalla.

Vuorovaikutus ja kiintymys lapsen ja kasvattajan välillä luovat kaiken oppimisen
perusteet. (Kronqvist 2017, 25.) Hoiva ja huolenpito korostuvat alle kolmevuotiaiden kanssa toimittaessa. Tärkeää on huomio pienten kiinnostusta, uteliaisuutta
ja aktiivisuutta kohtaan. Oppiminen pienillä tapahtuu ilon ja vapaaehtoisuuden
kautta. (Siren-Tiusanen 2001, 15−17.)

Kysyminen, selittäminen ja perustelu ovat opeteltavia taitoja, joita lapset eivät
pysty yksin oppimaan. Siksi opettajan rooli on keskeinen. Aikuisen luottamus oppimiseen on tärkeää, ja onkin pedagogisesti mielekkäämpää ajatella, että taidot
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ovat tulosta oppimisesta eivätkä oppimisen edellytys. Kasvatuksen tulee olla sellaista, että lapsi kehittyy tasapuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. (Lipponen 2017,
35−36.) Toiminta voi jäädä nimeämättä, kun lapsen kieli ja puhe vielä kehittyvät.
Lasten toimijuutta onkin mielekästä tarkastella toiminnan tuloksista käsin. (Turja
& Vuorisalo 2017, 43.)

Monipuolinen aistien ja ilmaisumuotojen käyttö on lapsen psyykkisen ja fyysisenkin kehityksen kannalta välttämätöntä. Vauvan ja taaperon kanssa lorutellessa,
kuvakirjoja katsellessa, musiikkia kuunneltaessa tai mieluisista mediahahmoista
jutellessa ovat musiikki, kuva ja liike tärkeää sanatonta viestintää. Sen varassa
lapsen persoonallisuus kehittyy varhaisina ikävuosina. (MLL 2015, 8.) Esteettiset
kokemukset luovat pohjan ajattelulle, mielipiteille ja vuorovaikutukselle (Hakkola
& Virsu 2000, 25).

Kun varhaiskasvatuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja tavoissa toimia on pedagogisena ytimenä lapsen kokonaisvaltainen huomioiminen omana ainutkertaisena itsenään, voidaan varhaiskasvattajalta edellyttää laaja-alaista osaamista.
Tarvitaan kykyä toimia tarkoituksenmukaisesti oikeissa, oikea-aikaisissa ja oikeanlaisissa tilanteissa. Varhaisessa vuorovaikutuksessa suhteessa lapsiin korostuvat hoiva ja turva sekä pedagoginen osaaminen, mutta siinä korostuvat myös
vuorovaikutus-, yhteistyö-, konteksti- ja tiedonhallintaosaaminen. Toisin sanoen
esimerkiksi kasvunkansioiden, portfolioiden tai digitaalisten kuvakirjojen tekeminen voidaan sanoa kehittävän muun muassa kasvattajan havainnointikykyä ja
tekevät näkyväksi dokumentaatioksi kasvun, kehityksen sekä koko työskentelyprosessin. (Salomaa 2016a, 144.)
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KUVIO 1. Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta (Opetushallitus 2018, 36)

2.2 Ohjaus ja pedagoginen toiminta varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista lasten kasvua ja kehitystä
tukevaa toimintaa, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka (Varhaiskasvatuslaki
540/2108). Pedagogiikka perustuu käsitykseen lapsesta, lapsuudesta ja oppimisesta. Sen arvoperusta on lasten oikeuksissa ja laissa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet määrittelevät varhaiskasvatuksessa toteutettavan pedagogiikan. Se on kasvatus- ja varhaiskasvatustieteeseen perustuvaa ammatillisesti johdettua sekä ammattihenkilöstön toteuttamaa suunnitelmallista ja perusteltua työtä lasten oppimisen ja hyvinvoinnin tueksi. Pedagoginen

toteutus

näkyy

varhaiskasvatuksessa,

sen

oppimisympäristöissä,
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toimintakulttuurissa sekä kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteutuksessa. (Opetushallitus 2018, 24.)

Varhaiskasvatuksessa erityisesti alle kolmevuotiaiden kanssa toimiessa pedagogiikkaa toteutetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jossa synnynnäinen reagointinopeus on yksi vaikuttavimmista tekijöistä sosiaalisen ympäristön omaksumiseen ja siinä toimimiseen. Sosiaalinen vuorovaikutus ja se miten pedagogiikkaa ryhmässä toteutetaan, ovat merkityksellistä sille, miten lapsi oppii säätelemään luontaista reagointinopeuttaan.

Pedagogisella toiminnalla ohjataan lapsen omaa biologista toimintaa myötätuntoisesti. Lapsen yksilöllisyyttä kunnioitetaan oikealla tavalla. Hitaasti reagoivalle
lapselle annetaan tilaa ja nopeasti reagoivalle lapselle annetaan eväitä hidastaa
tarvittaessa. Myös lapsen luontaiselle sosiaaliselle inhibitiolle annetaan tilaa.
Luontaisesti joko positiiviseksi tai negatiiviseksi värittyneet automatisoituneet tunnereaktiot toimintaa kohtaan otetaan huomioon. (Sajaniemi 2017, 7−8.)

Varhaiskasvattajat ovat päiväkodin arjessa vastuussa lapsen päiväkotipäivän aikana siitä, millaisia kokemuksia ja mahdollisuuksia lapselle päivän aikana tarjotaan. Pedagogiikassa yhdistyvät kasvattajan tieto lasten kasvusta ja kehityksestä
sekä tilannetietoisuus ja herkkyys vuorovaikutuksesta erilaisten yksilöiden
kanssa. Pedagogisesti taitava kasvattaja osaa tarkoituksenmukaisesti suunnitella ja toteuttaa kasvatustyötään. Hän ottaa huomioon lasten yksilölliset emotionaaliset ja akateemiset tarpeet ja välittää sensitiivisyyttä jokapäiväisiin vuorovaikutustilanteisiin. (Salminen 2017, 168.)

2.3 Lasten mediakulttuuri varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä

Media ja mediaesitykset ovat vahvasti läsnä lasten toiminta- ja oppimisympäristöissä, niin fyysisisissä ja psyykkisissä kuin sosiaalisissa ja emotionaalissa kokonaisuuksissa. Jos varhaiskasvatuksen oppimisympäristön on myönteinen ja kannustava, se tukee lapselle luontaista tapaa ajatella ja olla osana ympäristöään.
Esimerkiksi pelaamisen ollessa lapsille leikkiä voi pelikonsoli ja sille järjestetty tila
toimia lapsen leikkitilana yhtä hyvin kuin kotileikkihuone. (Kataja 2013, 59.)
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Varhaiskasvatuksen mediavarustuksen tulisi vastata nykyaikaa, jolloin lapsella
on mahdollisuus kasvaa täysivaltaiseksi tietoyhteiskunnan jäseneksi. Kun lapsella on mahdollisuus käyttää erilaisia materiaaleja ja välineitä ja kasvatusympäristö on innostava ja monipuolinen, se tukee tavoitteena olevaa avointa ja vuorovaikutteista toimintakulttuuria. Siinä on myös mahdollisuus yhteistyöhön eri toimijoiden kesken. (Niinistö ym. 2007, 13.) Esimerkiksi medialeikin kieltäminen varhaiskasvatuksen tiloissa estää varhaiskasvattajaa pääsemästä käsiksi lapsen
mediatietoon. Tämä vaikuttaa myös toiminta- ja oppimisympäristöön, jossa lapsi
kokee tulevansa kuulluksi ja osalliseksi. Lapset luovat oman medialeikki-tilansa
– ympäristön, johon aikuisilla ei ole pääsyä ja joka jää siten lasten vertaiskulttuurin alueeksi. (Lehtikangas & Mulari 2016, 36.)

Päiväkoti voidaan nähdä instituutiona, joka kohdistaa jäseniinsä, niin lapsiin kuin
aikuisiinkin tiettyjä odotuksia. Lapset(kin) työstävät näitä odotuksia ja hallintaa,
joita heihin kohdistetaan. Heidän mediakäytöstänsä leimaa aikuisnäkökulmainen
ja kahtiajakautunut näkemys huolipuheen ja diginatiivisuuden kautta. Lapset ovat
kuitenkin oman kulttuurinsa asiantuntijoita. (Lehtikangas & Mulari 2016, 25.) Medialeikkeihin liittyvä tieto on lastenkulttuurissa kulttuurista pääomaa. Tietoisuus
tietystä mediasisällöstä sitoo lapsen jäseneksi omaan ryhmäänsä tai voi toisaalta
sulkea siitä ulos. Vaikka leikit saavatkin vaikutteita televisioista ja muista medioista, tieto siirtyy ja muuntuu vertaissuhteissa nopeasti eikä kukaan edes ole välttämättä nähnyt asian ytimessä olevaa mediasisältöä. (Lehtikangas & Mulari
2016, 33.)

Lasten medialeikit eivät juurikaan eroa muista leikeistä. Lapset sekoittavat leikkeihin useita elementtejä, arjesta, mielikuvituksesta ja mediasta. Leikki voi olla
lähes suora kopio tai siinä on vain osia esimerkiksi jostakin pelistä tai ohjelmasta.
Mitä vaikuttavampi katselukokemus on ollut sitä rikkaampia ja monimuotoisempia
leikkejä siitä syntyy. (Niinistö ym. 2007, 13.) Usein lasten tuottamalla kulttuurilla
viitataankin lasten leikkiin. Lapsi rakentaa kulttuuria yksin tai yhdessä omasta
aloitteestaan ja vapaaehtoisesti, eikä siihen tarvita aikuisen aktiivista osallistumista. Lasten kulttuurin voidaankin nähdä olevan alue lapsuudessa, jossa lapset
toimivat omillaan ja ilman pakkoa. (Rissanen & Mustola 2017, 296.)
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Lasten leikki ja kulttuuri eivät ole aikuisuuteen valmistavaa toimintaa, vaan ilon ja
mielihyvän lähde. Leikin, pelien ja taiteellisen ilmaisun parissa lapset tuottavat ja
jakavat merkityksiä. He ottavat ja luovat rooleja, osoittavat osaamistaan tai osaamattomuuttaan ja viihtyvät. Kasvatuksen ensisijainen tavoite on edistää lasten
kokonaisvaltaista hyvinvointia. On tärkeää, että lapsi suhtautuu itseensä myönteisesti. Hyvinvoiva lapsi nauttii yhdessäolosta muiden kanssa.

Kun oppimisympäristö on avoin, suvaitseva ja ilmapiiriltään hyvä lapsi oppii kertomaan mielipiteitään. Se luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Niinistö ym. 2007,
22.) Lasten oman kulttuurin voi nähdä sosiaalisena toimintana, jossa lapsi saa
olla omalla tavallaan lapsi muiden joukossa. Lasten oma kulttuuri määräytyy kontekstisidonnaiseksi toimijuudeksi, tyyliksi ja tiedoksi, josta lapset neuvottelevat tilannekohtaisesti. (Rissanen & Mustola 2017, 297.)

Media ja digitaalinen media ovat kuitenkin pienille lapsille vain osa yhtä uutta
leikkiympäristöä, jonka he vähintäänkin näennäisesti ottavat haluunsa ja tekevät
median tarinoista leikin kautta omiaan (Kataja 2013, 60). Erilaiset median sankarihahmot ovat voimakkaina osina pihaleikkejä ja niille kehitellään mielikuvitusta
käyttäen uusia seikkailuja (Kataja 2013, 58). Lapsen samaistumista mediahahmon kanssa on kuvattu vuoropuheluksi hahmon kanssa. Lapsi ei samaistumisen
merkityksessä välttämättä koe itse olevansa mediahahmo eikä menetä omaa
identiteettiään, vaikka eläytyminen olisi voimakasta tunnetasollakin. Eläytyminen
mediatarinaan on lapselle kuin antautumista vuorovaikutukseen tarinan hahmojen kanssa. (Suoninen 2004, 73.) Kasvattajien olisi myös tutustuttava siihen (media)todellisuuteen mitä lapset elävät (Salomaa 2016a, 146).

Lapset liittävät oman mediasuhteensa myös vahvasti vuorovaikutukseen muiden
kanssa. Mediakulttuuri muodostaa lapsille yhteistä jaettua lastenkulttuuria, johon
pystyy osallistumaan, vaikkei ole varsinaisesti nähnyt mediasisältöjä. (Lehtikangas & Mulari 2016, 33.) Lasten tuottama tieto rakentuu vuorovaikutuksessa yksilön ja sosiaalisen kulttuurin välillä, sitä välittävät myös yhteisön muut jäsenet ja
säännöt sekä arvot. Lapsilla todellisuus rakentuu median kautta, vaikka media
yksinkertaistaakin stereotyyppisesti asioita. Lapsen ei ole helppo erottaa faktaa

12

ja fiktiota toisistaan. Media ja sen sisältämät viestit myös osin peilaavat yhteiskunnassamme vallalla olevia arvoja ja asenteita sekä muokkaavat todellisuuttamme. Varhaiskasvatuksessa kasvattajan roolina on olla vaikuttamassa siihen,
ettei lapsen arvo- ja todellisuuskäsitys rakennu vain median kautta. (Mustonen
2006, 16.)

Lasten mediakulttuuri tulisi nähdä monipuolisena mahdollisuutena lapsilähtöiseen toimintaan lasten omia kiinnostuksen kohteita hyödyntäen. Se ei tarkoita
vain pelien pelaamista, ohjelmien katsomista tai muuta passiivista ruutuaikaa.
Median merkitys tulisi tiedostaa lapsen elämysmaailmassa, ja varhaiskasvatuksen tulisi ohjata monipuoliseen, tasapainoiseen ja kokemukselliseen median
käyttöön. (Mustonen 2006, 18.) Vaikka maailma on kyllästetty medialla, lapsilla
ei ole synnynnäistä kykyä sitä ymmärtää. Ilman tavoitteellista ja vuorovaikutuksellista toimintaa lasten kanssa heidän medialukutaitonsa ei kypsy. (Mustonen
2006, 19.) Varhaiskasvatuksessa oppimisympäristöt tulisi myös suunnitella yhdessä lasten kanssa. Oppimisympäristöjen osana tulisi olla lasten omat mielenkiinnon kohteet ja tekemisen tuotokset. (MLL 2017, 12.)

3. MEDIA OSANA VARHAISKASVATUSTA

Mediassa ajatellaan olevan paljon haitallisia sisältöjä, joilta lapsia tulisi suojella
(Niinistö ym. 2007, 8). Aikuisen tuleekin aina esimerkiksi tarkastaa, että lapset
pelaavat vain pelejä, jotka ovat sopivia, heidän ikätasolleen (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti a, 14). Vaikka media voi opettaa monia asioita, kuten toiminnan ja tunteiden hallintaa, medialla voi olla myös impulsiivisia ja lasta vahingoittavia merkityksiä. Aikuisen tehtävänä on valikoida lapsen median käyttö. Medialla on mahdollisuus tarjota paljon ilmaista, monipuolista ja kiinnostavaa materiaalia lasten opetukseen, kasvatukseen ja viihtymiseen. Mediakasvatuksessa
tehtyjen valintojen ja havaintojen kautta pyritään toimimaan mielekkäällä tavalla
mediakulttuurisessa maailmassa. (Niinistö ym. 2007, 8.)
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3.1 Mediapedagogiikka varhaiskasvatuksessa

Median voisi väittää olevan osa arkea Suomessa vastasyntyneestä lähtien. Siitä
osoittaa muun muassa äitiyspakkauksessa mukana oleva kuvakirja. (Kansainvälinen audiovisuaalinen instituutti b, 4.) Vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen mukaan
99 prosentissa osana 0−8-vuotiaiden kotitalouksia oli internetyhteys (Suoninen
2014, 12). Medialaitteet ja sisällöt kuuluvat lapsen elämään pienestä pitäen,
vaikka lapsi ei teknologisia välineitä varsinaisesti tarvitse kasvaakseen ja kehittyäkseen. Lapsi kuitenkin iloitsee lapsille suunnatusta mediasisällöstä kuten kuvakirjoista, ohjelmista, peleistä ja musiikista. (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti a, 6.)

Lapsuuteen kuuluu nykyään useita välineitä, jotka ovat sekä oppisen kohteena,
että oppimisen välineenä. Toisaalta media opetuskin suuntautuu TVT-taitoihin ja
toisaalta TVT-välineitä käytetään oppimisympäristön osana. (Ruokamo, Kotilainen, Kupiainen 2016, 24.) Siihen kuuluu televisio-ohjelmien, elokuvien, kuvakirjojen ja televisiossa pelattavien digitaalisten pelien lisäksi useita eri media välineitä ja internet. Lapsillekin tämä merkitsee uusia tapoja kommunikoida, viihtyä
ja oppia. (MLL 2015, 7.) Myös erilaiset arkirutiinit kuten sanomalehden lukeminen
aamulla, television käynnistäminen heti heräämisen jälkeen tai radion päälle laittaminen autoon noustessa ovat tyypillisiä käyttötilanteisiin liittyviä syitä käyttää
mediaa. Näin on media arkisena ja luontaisena osana lapsuuden oppimisympäristöjä, varhaiskasvatusta ja osana lapsuuden mediakulttuurin luomista. (Suoninen 2004, 79.)

Mediaa käytetään muun muassa rentoutumiseen, yhdessäoloon ja oppimiseen.
Vaikka samaa mediaa käytetään kaikkiin näihin tarkoituksiin, mediasisällöllä on
eniten merkitystä silloin, kun sitä käytetään rentoutumiseen. (Suoninen 2004, 83.)
Erityisesti pienet lapset käyttävät mielellään sellaista mediaa tai mediasisältöjä,
jotka antavat heille mahdollisuuden seurustella muiden kanssa (Suoninen 2004,
86). Lapsi ei opi median käyttöä vain kotona. Tässä varhaiskasvattajilla on ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua lapsen medialukutaidon kehityksen tukemiseen, sillä varhaiskasvatus on lapselle yhtä todellinen kokemus- ja oppimisympäristö kuin kotikin. (Kansainvälinen audiovisuaalinen instituutti b, 12.)
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Vaikka suurimmilta osin lapsen mediakulttuurin tunteminen siirtyykin perheeltä
varhaiskasvatukseen, ja teknologian uskotaan olevan merkittävä osa lasten jokapäiväistä elämää (Mulari 2016, 14−15), varhaiskasvatus on kokonaisuus, jossa
kasvatuksen ja hoidon muodostama kokonaisuudessa painottuu erityisesti pedagogiikka (Salomaa 2016a 142). Media tarjoaa paljon samaistumisen kohteita ja
roolimalleja lapsille sekä on emotionaalinen vaikuttaja lasten maailmassa. Se tarjoaa varhaiskasvattajalle useita pedagogisia lähestymistapoja. (Niinistö ym.
2007, 26.)

Lapset ovat luonnostaan muun muassa uteliaita, tutkivat, osoittavat kiinnostusta,
ihmettelevät ja tarkastelevat ympärillään olevia asioista. Lapset keräävät esimerkiksi mediasta ja ympäristöstään minän rakennuspalikoita ja keinoja ympäröivän
maailman hahmottamiseen. (Niinistö, Ruhala, Henriksson & Pentikäinen 2007,
10.) Se näkyy lasten mielenkiinnon kohteissa, ohjelmissa, kuvissa, leikeissä ja
puheenaiheissa (Kansainvälinen audiovisuaalinen instituutti b, 4). Kiehtovia teemoja, joita myös varhaiskasvatuksen mediapedagogiikassa voidaan hyödyntää
ovat esimerkiksi taaperoiässä ne, jotka liittyvät lapsen tunteiden, kielen tai itsenäistymiskehityksen tärkeisiin teemoihin: ero vanhemmista, jälleennäkemisen
ilo, vieraat ja oudot hahmot. Minäkeskeinen pikkulapsi alkaa myös osoittamaan
empatian alkeita. Minuus ja oma persoona rakentuvat itsenäistymisharjoittelun
päätteeksi uhmakauden lopulla. Tarinoiden hahmoihin samaistutaan voimakkaasti ja fiktiivisten hahmojen tunteissa eletään mukana. Voimakkaat tunne-elämykset kehittävät tunteiden hallintaa.

Kerrottujen tarinoiden tunnevoimaa lapsi voi itse säädellä kuvitellessaan asiat
vain niin hurjiksi kuin itse uskaltaa. Lapsi myös nauttii kielellisistä leikittelyistä,
loruista, musiikista, kuvakirjoista, piirrosﬁlmeistä ja lastenohjelmista. Kiinnostuksen kohteita ovat usein toiset lapset, eläimet ja fantasiahahmot. Lasta riemastuttavat sellaiset yllättävät asiat kuin jonkun löytyminen piilosta, kaatuminen ja kommellukset. (Mustonen 2006, 16−17.)

Lapsille ei välttämättä tarvitse 2010-luvulla opettaa teknologisten välineiden käyttöä, sillä he jo ensimmäisistä elinvuosistaan saakka oppivat vähitellen käyttämään tarjolla olevaa teknologiaa. Tärkeintä pienimpien lasten kanssa on
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eettisyyden käsitteen käsittely, se tarkoittaa, että aikuiset ensisijaisesti näyttävät
omalla toiminnallaan ja puhetavoillaan mallia, miten suhtautua ja toimia mediaasioissa sanoittamalla tekemistään ja toimintaansa. (Turja 2017, 197−198).

Lapset ovat persoonallisuuksia ja mediakokemuksetkin ovat hyvin yksilöllisiä,
mutta useimpien kehitys etenee samantapaisten vaiheiden kautta. Niiden tunteminen auttaa kasvattajia ohjaamaan lasta mediakasvatuksen polulla ja kartoittamaan lapselle sopivaa mediasisältöä ja median käyttöä. (Rintakorpi 2007,115.)

Kun lasten osallisuutta toimintaan tuetaan ja annetaan heidän äänensä kuulua ja
tapansa toimia näkyä, saadaan mediakasvatuksessakin aikaan lapsia itseään
kiinnostavaa pedagogiikkaa. Vaikka lähtökohtaisesti ammattikasvattaja olisikin
kiinnostunut lasten mediakulttuurista, lasta osallistaen ja lasten mediaan hyväksyvästi suhtautuen, se ei tämä tarkoita, että kasvatukselliset valinnat jätetään tekemättä. Ammattikasvattajan velvollisuus on toimia niin, että lasten suhdetta mediaan monipuolistetaan. Se tarkoittaa, että tarjotaan median käyttämisen tueksi
myös median tuottamista. Kasvatusympäristö muodostuu sen kaikista kasvattajista, eikä hyvää mediakasvatusta yhteisössä synny yhden kasvattajan irrallisina
tekoina. (Salomaa 2016b, 143.)

Varhaiskasvatuksessa kasvun ja kehityksen tukena hyvän elämän ja täysivaltaisen kansalaisen taitoja tulisi opetella lasten kiinnostuksesta käsin. Lapsi leikkii,
liikkuu, tutkii ja ilmaisee itseään monin eri tavoin. Mediaa on mahdotonta erottaa
päiväkodin arjesta, ja se on läsnä vaatteissa, kirjoissa ja leluissa eikä vain puheissa ja leikeissä. Mediakasvatus on mitä suuremmalta osin kasvatustoimintaa
ja lapselle merkityksellisten asioiden huomioimista arjen pedagogiikassa. (MLL
2018, 10.) Varhaiskasvattajan ydinosaamisen, eli lasten kehityksen, oppimisen
ja kasvun tukemisen pedagogisin menetelmin, tulisi olla pääosassa myös alle 3vuotiaiden mediakasvatuksessa, eivätkä vain yksittäiset mediasisällöt tai -laitteet
(Mertala & Salomaa 2016, 156−157). Lapselle voi antaa myös mahdollisuuden
opettaa aikuista. Media ja sen seuraaminen voi olla yhteinen jaettu kokemus, joka
lisää laadukasta vuorovaikutusta kasvattajan ja lapsen välillä. (Niinistö & Sintonen 2007, 27.) Parhaimmillaan mediaan tutustuminen lasten kanssa mahdollistaa uudenlaisen vaikuttamisen, tiedon tuottamisen ja jakamisen. Sen vaikutus on
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positiivista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa. (Sosiaali- ja terveysministeriön
julkaisuja 2009, 74.)

Alle 3-vuotiaidenkin varhaiskasvatuksen pedagogiikka muodostuu kokonaisuudesta, johon kaikki kasvattajat vaikuttavat omalla toiminnallaan. Tällöin myös mediaa sekä mediakulttuuria voidaan käyttää pedagogisesti mielekkäällä tavalla,
jossa kunnioitetaan lasten omaa osallisuutta ja mediakulttuuria (Salomaa 2016b,
143). Ammattikasvattajien olisikin käytettävä pedagogista erityisosaamistaan lasten mediataitojen kehittämiseen. Lasten käytännön kokemukset median tuottamisesta, eikä vain median kuluttamisesta lisäävät parhaiten ymmärrystä ja tietoa
mediasta. Lapsi on aktiivinen tuottaja ja yhteiskunnallinen osallistuja. (Mustola &
Rissanen 2017, 314.)

3.2 Monilukutaidon laaja-alainen kenttä

Kun mediakasvatus on tavoitteellista vuorovaikutteista toimintaa, se tarkoittaa,
että edistetään mediataitoja kuten medialukutaitoa mediakulttuurissa. Medialukutaidon voidaan ajatella olevan esimerkiksi kykyä käyttää, tulkita, ymmärtää ja
luoda mediaa sekä viestinnän taitoja erilaisissa tilanteissa. Mediakulttuurilla ilmaistaan median lisääntymistä osana arkea ja havaintojamme sekä osana mielensisäistä maailmaamme. (MLL 2017, 7.)

Monilukutaidon käsite liittyy varhaiskasvatuksessa laaja-alaiseen oppimiseen,
jonka yksi osa-alue myös medialukutaito on. Medialukutaidon käsite on laaja ja
sen moninaisuus voi olla haastavaa varhaiskasvattajalle, mikä voi vaikeuttaa sen
ymmärtämistä ja käyttöönottoa kasvatuksen ja opetuksen areenoilla. (Palsa
2016, 49.) Monilukutaitoa on edistettävä, arvioitava, suunniteltava ja toteutettava
tavoitteellisesti varhaiskasvatuksessa. Monilukutaitotermillä viitataan varhaiskasvatuksessa moninaisten viestien ja tulkinnan taitoihin. (MLL 2018, 7.)

Se on tietojen, taitojen, arvojen ja asenteiden muodostama laaja kokonaisuus.
Monilukutaitoon liittyy läheisesti myös multimodaalisuus, jonka tarkoituksena on
kuvata kirjoitetun, puhutun, kuvallisen, digitaalisen ja audiovisuaalisen kielen ja
tekstien merkityksiä. Monilukutaito tukee oppimista ja kriittisen ajattelun
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kehittymistä. Se kytkeytyy oikean ja väärän ymmärtämiseen sekä kauneuskäsitteeseen ja eettisyyden käsitteeseen. (MLL 2018, 7.)

Lapsi ei kasvaessaan kuitenkaan jäsennä näkökulmaa maailmasta vain lokaalisessa vuorovaikutuksessa vaan kasvu on vuorovaikutteisessa suhteessa myös
globaaliin, analogiseen ja digitaaliseen sekä kaikkien näiden sekoitukseen. Monilukutaitokaan ei ole vain vastaanottamista. Kun monilukutaito on sosiaalisen
vuorovaikutuksen, elinikäisen oppimisen, kansalaisuuden ja työelämätaitojen
sekä toimijuuden, osallisuuden ja kulttuuristen sisältöjen yhdistelyä, tarvitaan
myös kasvatukseen uusia keinoja. (Sintonen 2018, 15.)

Varhaiskasvattajan pulmana onkin, miten toteuttaa monilukutaidon vaatimia moninaisia asioita omassa työssään. (MLL 2018, 7.) Keskeisinä mediakasvatuksen
haasteina voidaankin pitää, miten varhaiskasvatuksenkin ammattilaiset omassa
työssään tunnustaisivat ja tunnistaisivat toimivansa velvoittavassa tehtävässään
myös mediakasvattajina (Pekkala, 2016, 13).

3.3 Neljä näkökulmaa mediakasvatukselle

Lasten suhde mediaan alkaa muodostua jo ennen kuin he itse käyttävät sitä.
Lapsi omaksuu mediankäyttötapoja varhaislapsuudessaan ensisijaisesti perheeltään. Tietoisuus mediasuhteen muodostumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä
vaikuttaa myönteisen mediasuhteen luomiseen. Mediakasvatukselle ei ole mitään yhtä määritelmää ja ne voivat vaihdella eri maissa ja eri ammattikunnissa.
Mediakasvatus voidaan määritellä esimerkiksi Suonisen (2004, 31) mallia mukaillen neljän näkökulman kautta.
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KUVIO 2. Mediakasvatuksen neljä näkökulmaa
Aikuisten tulisi aina opastaa turvallista internetin käyttöä. Heidän pitäisi ohjata
mainoksien tulkintaa ja huolehtia median kohtuullisesta käytöstä sekä ikärajojen
noudattamisesta. Median kohtuullinen käyttö ei itsessään aiheuta passiivisuutta,
mutta jos käyttöä ei rajoiteta, saattaa riskinä olla esimerkiksi koukkuun jääminen,
jolloin ei muulle puuhastelulle kuten liikunnalle, ulkoilulle ja leikille riitä aikaa. (Salokoski 2007, 80−83.) Mediakasvatusta on syytä lähestyä myös itsesuojelun ja
ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Olisi opetettava sekä vahvistettava niitä taitoja,
joilla lapset ja nuoret pystyvät suojaamaan, puolustamaan ja pitämään kiinni
omista rajoistaan. (Kupiainen & Sintonen 2009, 13.)
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4. MEDIALEIKKI PEDAGOGISENA TOIMINTANA

Medialeikki pedagogisena toimintana-produktion tarkoitus on tehdä näkyväksi
varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja varhaiskasvatuksen asiakkaille, lapsille sekä
heidän vanhemmilleen, kuinka monella tavalla mediaa voi kasvatustoiminnassa
käyttää hyödyksi. Lapsia tukemalla median ja laitteiden maailmassa − eikä jättämällä heitä yksin ja passivoimalla heidän luontaista uteliaisuuttaan, liikettään ja
energisyyttään uutta kohtaan − mediakasvatus on myös vuorovaikutukseen tukemista.

4.1 Mediakasvattaja

Kasvatuksen kautta mediaan tutustumista kutsutaan mediakasvatukseksi ja se
voi olla osa niin mediatiedettä kuin kasvatustiedettäkin. Vaikka median nähdään
olevan jotakin ulkopuolellamme, se vaikuttaa vahvasti erilaisina mielleyhtyminä
ja kuvina mielissämme. Me suunnittelemme ja käytämme erilaisia teknologisia
ympäristöjä, joissa media on osana. Toisaalta media muokkaa meitä sisältäpäin,
kuten havaintojamme ja tottumuksiamme. Laajasti ymmärrettynä mediakasvatuksessa on kyse yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja tutkimisesta sekä myös kritiikkiin ja kyseenalaistamisen taitoihin opettelemisesta. Näin laajasti määriteltynä
ihminen toimii voimakkaasti mediakasvatuksen kautta aktiivisesti mediakulttuurissa eikä ole vain passiivinen ja vastaanottavainen osapuoli. (Suoranta & YläKotola 2000, 10−11.)

Vanhemmat ja opettajat ovat mediakasvatuksen vastuullisia toimijoita. Painotus
voi tässä olla osin ongelmallista, sillä näiltä toimijoilta saattavat puuttua tiedot ja
taidot oikeanlaiseen ja riittävään mediakasvatukseen. Osin voisi myös ajatella,
että mediakasvatus liitettynä osaksi kansalaiskasvatusta − jossa erilaisten keskusteluiden, ohjelmien ja taktiikoiden kautta pyritään tuottamaan aktiivisia ja
oman elämän hallintaan kykeneviä kansalaisia − on vain keino, jolla on pyritty
vahvistamaan mediakasvatuksen asemaa merkittävänä kasvatuksen osa-alueena. (Uusitalo 2016, 64−66.) Mediakasvatuksen yhtenä tehtävänä onkin ohjata

20

toimintaa ja ajattelua tietoisempaan, analyyttisempaan ja vastuullisempaan suuntaan. Mediakasvatukseen ei tarvitsekaan kovin suuria teknologisia tai teknisiä
valmiuksia, sillä mediakasvatuksessa omaehtoinen, luova tuottaminen on tärkeintä. (Niinistö ym. 2007, 22.)

Mediakasvatukselle voi antaa tilaa olla osana varhaiskasvatuksen arkea (Kylmänen 2010, 9). Mediakasvatuksen avulla pyritään myös edistämään medialukutaitoa. Tämä voi olla vaikeasti avautuva termi ammattikasvattajille. (Palsa 2016, 38.)
Sitä on muun muassa määritelty kyvyksi ymmärtää, käyttää ja luoda mediaa sekä
viestintää erilaisissa konteksteissa (Palsa 2016, 42). Medialukutaitoa varhaiskasvatuksessa ei voida nähdä niin kuin lukutaitoa. Se ei avaudu kognitiivisena kykynä, vaan sosiokulttuurisina tapoina tehdä eri asioita eri yhteyksissä, ja osallistaa lapset uudella tavalla toimintaan.

Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä enemmän hän tarvitsee kasvattajan
apua ja tukea havainnoidessaan ja tulkitessaan mediaa ja sen tuottamia tarinoita.
Ammattikasvattajalla on vastuu tarttua mediaan, vaikka se ei olisikaan oma lempialue kasvatuksessa. Mediakasvatuksessa niin kuin kaikessa varhaiskasvatus
työssä ja toiminnassa on kyse kasvatuksesta ja tavoitteena siinä on ennen kaikkea aktiivisen kansalaisen kasvattaminen, jolla on kykyä ja taitoa tulkita sekä suhtautua tarvittaessa kriittisesti mediaan. Mediakasvatus kuten media itsessään on
monimerkityksellistä kasvatustoimintaa. Sen tulee olla sisällöllisesti ja pedagogisesti tavoitteellista toimintaa, joka on tietojen sekä osaamisen, että mediatajun
kehittämistä. Mediakasvatuksen pedagogisen otteen keskiössä on kasvattaa lapsista mediakielitaitoisia. (Kylmänen 2010, 9.)

Kasvattajan on myös hyvä tuntea media, jonka lapsi kohtaa. Silloin hänen on
helpompi lähestyä lasta ja auttaa tätä ymmärtämään ja tulkitsemaan näkemäänsä. On hyvä pohtia ja ihmetellä yhdessä lapsen kanssa, miten lapsi on median sisällön tulkinnut. (Kansainvälinen audiovisuaalinen instituutti a, 16.) Mediakasvatukseen liittyy paljon ennakkokäsityksiä ja olettamuksia. Kasvattajat voivat
esimerkiksi ajatella, ettei heidän tekninen osaamisensa riitä. (Kupiainen & Sintonen 2009, 29.) Eniten alle kouluikäinen lapsi haluaa kuitenkin viihtyä ja olla
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vuorovaikutuksessa aikuisen tai muiden lasten kanssa. Lapsi kuitenkin tarvitsee
median tulkintaan ja käsittelyyn aikuisen apua ja tukea. (Niinistö ym. 2007, 22.)

Mediakasvatusta tulisikin ajatella yhtä tärkeänä ja keskeisenä osana myös varhaiskasvatusta kuin esimerkiksi liikuntaa tai terveyskasvatusta. Varhaiskasvatuksen kehittämistyö on myös antanut viitteellisiä käsityksiä siitä, että kasvattajilla
on negatiivisesti värittynyt kuva mediakasvatuksesta. Erityisesti käsitys omasta
teknologisesta kyvykkyydestä, osaamattomuudesta ja omien taitojen riittämättömyydestä on saattanut rajoittaa ammattikasvattajien tarttumista mediakasvatukseen. (Salomaa 2016a, 151.)

Mediakasvatus saattaakin jäädä helposti pinnalliseksi tablettitietokoneen käytöksi, ja esimerkiksi pelkkä tablettitietokoneen käytön opettelu saattaa tuntua varhaiskasvattajista siltä, että mediakasvatus on otettu mukaan ryhmän toimintaan
(Sommers-Piironen & Hemilä 2016, 49). Mediakasvatusta on kuitenkin mahdollista toteuttaa monin eri keinoin, eikä se edellytä minkään opetusmenetelmän,
mediasisällön tai -laitteen hallintaa. Ammattikasvattajilla onkin siis lapsen kasvun,
kehityksen ja oppimisen asiantuntijoina jo ne valmiudet mitä mediakasvattamiseen tarvitaan. (Mertala & Salomaa 2016, 157−158.)

Projektien ja uusien työtapojen juurruttamisen edellytys on, että työskentelyilmapiiri on hyvä aikuisten ja lasten kesken. Sitoutuminen ja valinnat yhteiseen toimintaan antavat käsityksen siitä, miten mediakasvatus otetaan yhteisössä vastaan. Mediakasvatus on kasvatusta ja media on osa lasten elämää. On tärkeää,
että aiheesta hankitaan tietoa ja, että myös omaa asennoitumista mediaan pohditaan.

Mielenkiinto ja ennakkoluuloton uteliaisuus maailmaa kohtaan luovat vaihtelevia
merkityksiä havainnoille, ajatuksille sekä tutkimiselle. Kasvattaja voi tukea lasta
tarjoamalla erilaisia kokemuksia tutkia ja kokeilla asioita, sekä tarjota tähän välineitä ja aikaa. (Hakkola & Virsu 2000, 35.) Havainnoista rakentuu lapsen todellisuus ja hän tulee tietoiseksi siitä millaisia mahdollisuuksia muun muassa media
tarjoaa sekä millaista toiminnan mallia media välittää (Valkonen 2018, 21).
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Kun ammattikasvattaja perehtyy mediakasvatukseen, on käynyt lähes poikkeuksetta niin, että kasvattaja on huomannut toteuttavansa mediakasvatusta huomaamattaan (Mertala & Salomaa 2016, 161). Antamalla mediakasvatukselle tilaa olla
osana arkea (Kylmänen 2010, 9) sitä voi lähestyä varhaiskasvatuksen perustehtävästä eli kasvatuksesta käsin. Työn kehittämisen tulisikin olla oppiainerajat ylittävää ammattimaista varhaispedagogiikkaa ja mielekäs kokonaisuus eikä irrallista toimintaa. (Mertala & Salomaa 2016, 160.)

Yhtenä ammatillisen osaamisen merkkinä voidaan pitää, ettei mitään tehdä suoraan mallista vaan malleista muokataan omaan ryhmään ja yhteisöön sopivia työmenetelmiä (Kansainvälinen audiovisuaalinen instituutti b, 10). Kuitenkaan kaikkia lapsia koskettavasta mediakasvatuksesta ei voi tulla vain yhden ammattilaisen työtehtävä, eikä sitä voi jättää vain yksittäisen kasvattajan kiinnostuksen varaan (Kansainvälinen audiovisuaalinen instituutti b, 4), sillä ammattikasvattajista
koostuva ryhmä on moniammatillinen tiimi, jolla on koulutuksensa ja työkokemuksensa kautta monenlaista tietoa ja osaamista (Salomaa 2016a, 148).

Mediakasvatuksen eri osa-alueet voivat olla toisiansa täydentäviä. Lapsen hoivaan ja huolenpitoon kytkettynä mediakasvatus on ammattikasvattajan toiminnan
ytimessä. Opetukselliset tiedot ja taidot sekä erilaiset kompetenssit ovat kasvatustoiminnan osaamista, jonka kautta myös hoidollisia tilanteita lähestytään. (Salomaa 2016a, 148.)

Vastuullisen kuvan median käytöstä niin kuin kaikesta muustakin lapsi saa aikuiselta. Kun aikuinen kunnioittaa lakeja ja asetuksia ja muita ihmisiä, kuten myös
muita median käyttäjiä lapsi saa hyviä eväitä tulevaisuuteen. Myös kohtuulliseen
median käyttöön on syytä näyttää itse esimerkkiä. (Kansallinen audiovisuaalinen
instituutti a, 15.) Kohtuu ja valinnanvara eri medioiden välillä pienentää median
riskejä sekä haittavaikutuksia. Pohjimmiltaan media on ilon ja hyvinvoinninlähde.
(Niinistö ym. 2007, 26.)

Kasvatustoiminnassa on tärkeintä virittää vastavuoroinen tunne kommunikaatiosta kasvattajan ja lapsen välille. Kun varhaiskasvattaja on hyvässä vuorovaikutuksessa ja suunnataa aktiivisesti lapsen tarkkaavaisuutta sekä jakaa yhdessä
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merkityksellisiä kokemuksia, osallistaen ja osallistuen yhdessä lapsen kanssa,
kehittyvät lapsen muisti, oppiminen, ajattelu, havaitseminen, tarkkaavaisuus ja
luovuus sekä ongelmanratkaisukyvyt. (MLL 2015, 8.)

4.2 Medialeikki

Medialeikki on lapsilähtöistä mediakriittistä kasvatusta. Se on lapsen oman median tuottamista, jossa lapsi voi leikkiä kuvalla ja äänellä. Lapsi luo estetiikkaa ja
tuo esille oman tapansa tarkkailla ympäristöä. Medialeikki on Markus Renvallin
kehittämä pedagoginen menetelmä, jossa mediataidetta ja lähimediaa sovelletaan lapsilähtöiseksi pedagogiseksi toiminnaksi. Siinä lapset itse luovat omaa
mediaa ja tutkivat tapaansa hahmottaa maailmaa, sen sijaan, että tutkittaisiin jotain jo olemassa olevaa. (Santavuori 2011a, 4.)

Sopivan oppimisen osa-alueisiin ja maailman tutkimiseen medialeikistä tekee se,
että tiedon kuvaaminen ja äänittäminen ja siihen soveltuvat välineet ovat mahdollisia saada lasten ulottuville millä tahansa aihealueella. Medialeikissä lapsille
annetaan välineet, jotta he tuottavat itse omaa mediaa aikuisen avustuksella. Medialeikissä lapsi kohtaa median omista lähtökohdistaan käsin. Kun ymmärrys
oman median tuottamisesta kasvaa, lapsen on myöhemmin muun muassa helpompi suodattaa itselleen soveltuvaa mediaa yltiöpäisen mainostarjonnan ja väkivaltaviihteen läpi. Siinä yhdistyvät mediataide ja lapsilähtöinen pedagogiikka.
Mediakasvatus toteutuu sosiaalisena taiteena yhteisessä tekemisessä ja jakamisessa. (Santavuori 2011a, 5.)
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Medialeikin säännöt ja kuvausohje:

KUVIO 3. Medialeikin säännöt (Santavuori 6, 2011a).

Nämä kuvaukseen tarkoitetut ohjeet soveltuvat myös äänittämiseen. (Santavuori
2011a, 5-12.)

Lapset saavat päivittäin useita kuvallisia viestejä esimerkiksi mainoksissa, kuvakirjoissa, televisiossa ja peleissä. Kuvien funktiona on muun muassa tiedottaa,
viihdyttää ja opastaa. Itse tuotetut kuvat, kuten perhealbumit ja -videot ovat myös
yleisiä. Valokuvia ja videoita otetaan paljon, koska niitä on helppo ottaa kamerakännykällä tai digikameralla, ja julkaiseminen on vaivatonta. (Karimäki 2007, 40.)
Kuva koskettaa tunteita ja sen näkemisestä voi saada esteettisen elämyksen.
Tämä voi olla lapselle hyvinkin merkityksellistä ja mitä pienemmästä lapsesta on
kyse, sitä heikommin hän osaa pukea tunteitaan sanoiksi. Kuvat eivät tuota lapsille vain elämyksiä, vaan kuvan kautta lapsi pyrkii muokkaaman asioista kokonaisuuksia. Kuvat rakentavat lapselle käsitystä ympäröivästä maailmasta ja ovat
pohjana lapsen sisäiselle todellisuudelle, kuten tunteiden ja mielikuvituksen kehittymiselle. (Niinistö ym. 2006, 41.) Kuva mahdollistaa lapselle retken omaan
itseen ja siinä tulee mahdolliseksi oma kasvu (Niinistö ym. 2006, 47).
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Itse kuvatessaan eri ilmaisumuotojen avulla, kuten maalaamalla, valokuvaamalla
tai piirtämällä lapsi muuntaa havaintojaan, ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan kuvan muotoon. Hän oppii kuvallisen ilmaisun perusteet ja kameran käytön
alkeet. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä enemmän korostuvat itse tekeminen ja siitä koituva ilo. Kuvan tekemisessä ovat aina mukana prosessi ja lopputulos. (Niinistö ym. 2006, 47−48.) Kun lapsi kokee tekemisen merkitykselliseksi
ja läheiseksi omalle elämälleen, se tekee siitä mielekästä ja motivaatio työskentelyyn syntyy kuin itsestään. Lapsien käyttäessä taitavasti omaa elämismaailmaansa ilmaisunsa materiaalina he tutkivat samalla myös aikuisten maailmaa.
Erilaisten mediavälineiden kautta lapsi tutkii pelottavia, vieraita ja ahdistavia asioita. Aikuinen voi lapsen mediatuotoksen kautta kurkistaa lapsen kokemusmaailmaan. (Niinistö & Sintonen 2007, 27.)

Medialeikissä toimijuus on lapsella. Se osallistaa lapsen ryhmän jäseneksi sekä
luo myös yhdenvertaisuutta ryhmään, eikä vain ilmeisimmällä tavalla. Se ei ainoastaan tuo median tuottamiseen tarkoitettuja laitteita kaikkien saataville, vaan
myös tunnustaa lapsen näkemyksen oman maailmansa ainutkertaisena katsojana ja kokijana. Lapsella on myös oikeus olla osallistumatta tai osallistua juuri
sillä tavoin, mikä on hänelle itselleen luontaisin tapa. (Santavuori 2011a, 21.) Medialeikissä huomioidaan kasvatuksen entisestään korostunut tarve huolehtia
siitä, että jokaisella on halutessaan mahdollisuus osallisuuteen ja vaikuttamiseen
(Pekkala 2016,12).

Esimerkiksi lapsen kielellisen kehityksen, tunne- ja vuorovaikutuksen tukemisen
tavat ja menetelmät tulevat varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien osa-alueiden kautta usein varhaiskasvatusarjessa tutuiksi, toisin kuin mediakasvatus ja
mediataidot. Mediaan tutustuminen lasten kanssa mahdollistaa uudenlaisen vaikuttamisen, tiedon tuottamisen ja jakamisen. Parhaimmillaan sen vaikutus on positiivista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa. (Sosiaali- ja terveysministeriön
julkaisuja 2009, 74.) Mediakasvatuksen tulee olla osa lasten varhaiskasvatusta,
sillä onhan se osa lasten elämääkin. On tärkeää, että kasvattajat pohtivat omaa
suhtautumistaan mediaan ja digitalisoitumiseen. Varhaiskasvatuksen on muututtava muun maailman mukana. (Rintakorpi 2007, 115.)
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4.3 Lapsen oma digitaalinen kuvakirja

Lapsen oma digitaalinen kuvakirja luodaan lapsen itsensä näköiseksi dokumentaatioksi Medialeikki-nimisen toiminnan toteutuksesta. Sen on tarkoitus toimia
työkaluna lapsen mediakasvatuksen toteutuksen mahdollisuuksista pedagogisin
menetelmin. Tarkoituksena on tukea pienen lapsen varhaista osallisuutta, toimijuutta sekä yhdenvertaisuutta. Tärkeää olisikin dokumentoida arkista toimintaa,
osallisuutta ja tukea lasten omaa tekemistä valokuvien piirrosten, videoiden tai
kerrottujen kertomusten muodossa. Digitaaliset versiot eroavat perinteisistä malleistaan siinä, että niiden sisältämää tietoa voi muokata ja jakaa ja niiden sisältämä tieto on digitaalisessa muodossa. Ne on koottu, säilytetty ja niitä hallitaan
sähköisesti.

Vaikka digitaalinen versio perinteisestä mediasta vaatii toteuttajaltaan jonkin verran teknistä taitoa näiden taitojen haltuunotto ei vaadi kuvaamista tai kuvan ja/tai
audiovisuaalisen tuotoksen sosiaalisessa mediassa jakamista kummempia taitoja. Erilaiset sovellukset vaativat vain hieman uteliaisuutta ja kiinnostusta Medialeikin toteuttamisesta lapsiryhmässä. (Niinistö ym. 2007, 23.) Digitaalinen teknologia ja sen helpohko käytettävyys mahdollistavat suhteellisen vaivattomasti
kuvan, äänen ja muun halutun materiaalin yhdistämisen. Medialeikin avulla luodaan lapsille halua, rohkeutta ja taitoa hypätä kuvan taakse. Lapset oppivat näkemään laajemmin kuin vain silmien edessä esitetyn kuvavirran. (Hietala & Pentikäinen 2007, 62.)

5. MEDIALEIKKI-TUOKIOT LASTEN KANSSA

Mediakasvatusta toteutettiin lapsilähtöisellä Medialeikki-nimisellä toiminnalla.
Medialeikki produktion tavoitteena oli, että mediakasvatus työtapana ja pedagogisena toimintana tulisi tutuksi osaksi ryhmän arkea. Kohderyhmäksi valikoitui
keskisuuren päiväkodin pienten lasten varhaiskasvatusryhmä, jossa lapset voivat
olla iältään 9 kuukautta − 4-vuotiaita. Mediakasvatuksen toteutustavoille on pienten, alle 3-vuotiaiden lasten kanssa toimiessa tarvetta. Medialeikki pedagogiseksi
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toiminnaksi -kokonaisuuteen osallistui tästä ryhmästä neljä 2−3-vuotiasta halukasta ja huoltajiensa luvan saanutta lasta.

5.1 Toimintaympäristö ja kohderyhmä

Medialeikki pedagogisena toimintana 2−3-vuotiaiden lasten kanssa toteutui syyslukukauden 2019 aikana. Päiväkodin aloittaneilla tai sitä jatkavilla pienillä lapsilla
on oma perhe, ikävä, jännitys sekä kaipuu läheisistä vahvasti läsnä lukukauden
alkaessa. Medialeikin tuominen osaksi tunteiden positiivista kohtaamista, nimeämistä ja niihin suhtautumista turvallisin keinoin ja väylien luomiseen niiden purkamiselle. Medialeikki on keino tuoda mediaa osaksi laaja-alaista oppimista varhaiskasvatusryhmän arjessa. Tunne- ja vuorovaikutustaidot olivat medialeikin
teemoja aluksi, sillä ne nousevat usein erityisesti pienten lasten varhaiskasvatusryhmissä esille syksyisin, kun kesäloman jälkeen jatkuu arki ja lapsi joko aloittaa
päivähoidon tai palaa siihen.

Päivähoitoyksikössä, jossa Medialeikki totetui toimii, neljä päivähoitoryhmää. Yksikössä on yksi pääasiallisesti 1−3-vuotiaden pienten lasten ryhmä. Pedagogisen
mediakasvatustoiminnan mallintaminen 2−3-vuotialle tapahtui tässä ryhmässä.
Kyseisessä ryhmässä oli tuolloin 16 lasta, kaksi lastenhoitajaa ja yksi varhaiskasvatuksen opettaja. Ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja on kokenut mediakasvatuksen haasteena ryhmässään. Siihen ovat vaikuttaneet hänen mukaansa hänen omat ennakkoluulonsa aiheesta ja samoin myös se, että hänellä on vain vähän kokemusta mediakasvatuksesta. (J. Heinonen, henkilökohtainen tiedonanto
20.1.2020.) Hän myös kokee kuten useat varhaiskasvattajat Varhaiskasvatuksen
laatu arjessa - Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa julkaisussa (Repo ym. 2019, 101−102), että haasteena on ajan
puute sekä oma osaamattomuus. Ensin olisi esimerkiksi varhaiskasvatuksen
opettajan itse harjoiteltava laitteiden toimintaa, jotta niiden käyttö olisi sujuvaa.
(J. Heinonen, henkilökohtainen tiedonanto 20.1.2020.)
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5.2 Tuokioiden suunnittelu ja toteutus

Produktion suunnittelu lähti liikkeelle ajatuksesta, että olisiko mahdollista tuoda
sekä varhaiskasvatuksen henkilöstölle, että varhaiskasvatuksen asiakkaille, lapsille sekä heidän vanhemmilleen näkyväksi, kuinka monella tavalla mediaa voi
kasvatustoiminnassa käyttää hyödyksi.

Syksyllä 2019 tutustuin Markus Renvallin Medialeikki-nimiseen menetelmään ja
lähdin rajaamaan opinnäytetyöni aihetta ja pohtimaan teoriaani ja etsimään lähdeaineistoani. Vaikkakaan pieni lapsi ei tarvitse digitaalista mediaa oppiakseen
(MLL 2015, 8) he tarkkailevat ympäristöään aktiivisesti syntymästään asti ja alkavat jo varhain hahmottaa, kuinka ja missä tilanteissa mediaa käytetään (Valkonen 2018, 21). Lapsien mielenkiinto ja ennakkoluuloton uteliaisuus maailmaa
kohtaan näyttäytyi minulle mahdollisuutena toteuttaa pedagogiikkaa, joka perustuu käsitykseen lapsesta, lapsuudesta ja oppimisesta. Arvoperustana opinnäytetyössäni käytän lasten oikeuksia, lakia ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteita, jotka määrittävät myös varhaiskasvatuksen pedagogiikan. Mediakasvatus,
kuten media itsessään, on monimerkityksellistä kasvatustoimintaa. Sen tulee olla
sisällöllisesti ja pedagogisesti tavoitteellista ja tietojen, osaamisen, sekä mediatajun kehittämistä, niin aikuisilla kuin lapsillakin. (Kylmänen 2010, 9.)

Seuraavaksi työstin opinnäytetyöni suunnitelmaa. Rajasin teorian käsittelemään
Medialeikki-menetelmää sekä sen käyttöä pedagogisena toimintana 2−3-vuotiaiden lasten kanssa toimiessa. Seminaarissa vuonna 2019 esittelin suunnitelmani.
Suunnitelman hyväksymisen jälkeen keskustelin ja esittelin aiheen sen päiväkodin johtoryhmänpalaverissa, johon olin opinnäytetyötäni menossa toteuttamaan.
Johtoryhmäpalaveriin osallistui päiväkodin varhaiskasvatuksen opettajia sekä
päiväkodinjohtaja. Pohdin suunnitelmani yksityiskohtia ja mahdollisia kehittämisja täydennysehdotuksia yhdessä sen ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan
kanssa, jonka ryhmään olin menossa suunnitelmaani toteuttamaan.

Tiedotin opinnäytetyöni aiheesta huoltajille saatekirjeellä (LIITE 1) ja pyysin huoltajilta lapsille kirjallista lupaa osallistua työskentelyyn (LIITE 2). Osallistumis- ja
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kuvauslupia sain takaisin 7. Lopullisessa pienryhmässä oli mukana 4 lasta, koska
3 muuta lasta osallistuivat muuhun heille räätälöityyn vuorovaikutusta tukevaan
pienryhmätoimintaan. Tiedotin aktiivisesti suullisesti päiväkodin henkilöstölle produktion etenemisestä ja sen aikataulusta.

Tuokiot toteutettiin päiväkodissa pienten, alle kolmevuotiaiden lasten ryhmässä
syksyllä 2019. Medialeikki-tilana toimi ensisijaisesti ryhmän oma suuri huone,
jossa oli mahdollisuus rauhalliseen ja keskeytymättömään toimintaan Tuokioihin
osallistui lisäkseni ryhmän oma varhaiskasvatuksen opettaja vertaisarvioijan roolissa. Opettajan toivoin osallistuvan mukaan, sillä hän oli entuudestaan lapsille
tuttu kasvattaja ja toivoin saavani häneltä arvokasta vertaisarviointia toiminnastani. Minä vastasin pienryhmän ohjauksesta. Pienryhmään osallistuivat aina samat lapset ja sama pienryhmä kokoontui yhteensä kuusi kertaa. Lapsia tuokioon
osallistui jokaisella kerralla vähintään kolme neljästä lapsesta. Keskustelin aina
ennen seuraavaa kertaa varhaiskasvatuksen opettajan kanssa siitä mitä tulisin
tuokiolla tekemään. Minusta oli tärkeää, että varhaiskasvatuksen opettajakin pystyi valmistautumaan tuokioon, vaikka hän ei itse toimisi ohjaajana.

Tässä opinnäytetyössä käytännön toteutus koostui kuudesta erillisestä tuokiosta,
joissa käsiteltiin kahta erilaista teemaa.

KUVIO 4. Suunnitelma tuokioista

Vaikkakaan tuokiot eivät teemoiltaan olleet aina samanlaisia, niillä oli sama runko
jokaisella kerralla. Ne aloitettiin alkulaululla, Matti Medianallen kirjan katsomisella
ja medialeikin sääntöjen kertaamisella sekä päätettiin jokaisella kerralla jokaisen
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lapsen oman kuvakirjan katsomiseen ja loppulauluun. Alkulaulun tarkoituksena
oli huomioida jokainen lapsi yksilöllisesti, ja Matin kirjan avulla johdattelin lapset
tuokioiden teemoihin. Tuokioiden pääpaino oli lasten ilossa ja tekemisessä sekä
yhteisissä jaetuissa merkityksissä kuvan kautta. Samankaltaisena toistuva struktuuri tuokiosta toiseen toi mielestäni selkeyttä, turvallisen olon ja vähensi levottomuutta lapsissa tuokioiden ajaksi.

Yhden tuokion oli tarkoitus kestää noin 30 minuuttia, mutta se saattoi venähtää
myös 40 minuutin mittaiseksi. Aikataulun venähtämistä ei mielestäni lapsista huomannut, vaan he malttoivat odottaa vuoroaan ja tutustua vielä jokaisen omaan
kuvakirjaan tuokioiden lopuksi. Viisi kuudesta tuokiosta toteutettiin suunnitellussa
tilassa ja yksi ryhmän ruokailutilassa, joka osoittautui lasten kannalta ryhmässä
levottomuutta lisääväksi tekijäksi. Tuokiot valmistelin hyvissä ajoin ennen niiden
alkua. Jäljempänä käyn läpi, miten jokainen tuokio toteutui, mitä lapset kuvasivat
ja miten se peilaantuu teoriaan sekä huoltajien ja vertaisarvioijan arvioita.

Tutustuminen

Ensimmäisellä kerralla annoin lapsille kaksi tablettitietokonetta. Tarkoituksena oli
kuvata medialeikin sääntöjen mukaisesti. Lapset innostuivat kuvaamisesta siinä
määrin, että minun oli ohjaajana hankala pysyä mukana, kuinka monta kuvaa
kukin oli ottanut ja millä tablettitietokoneella. Oli näet tärkeää, että kuvat otettiin
vain sillä tablettitietokoneella, mihin lapsen oma digitaalinen kuvakirja oli luotu.
Lapset halusivat kokeilla kuvien ja videoiden tekemistä paikoillaan heti tabletin
saatuaan. Antamalla lapselle kuvausvälineen käteen aikuiset mahdollistavat lapsen luovuuden kokeilun ja käyttöönoton (Harju 2009, 231). Kuvia otettiinkin niin
kovaan tahtiin, etten ensimmäisellä kerralla ehtinyt laskemaan jokaiselle medialeikin ohjeiden mukaista kolmea kuvaa, mutta katsoimme kaikki otetut kuvat
jokaisen lapsen kohdalla läpi. Lapset saivat itse valita mieluisimman kuvan
omaan digitaaliseen kuvakirjaansa.
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KUVA 1. Kuvan valitseminen

Lapset innostuivat ensimmäisellä kuvauskerralla myös lisäämään ääntä omiin
kuvakirjoihinsa, mutta äänityksen alkaessa lasten jännitys lisääntyi, eikä äänitys
onnistunut. Yksi lapsista onnistui lisäämään myös äänet aikuisen avustuksella
omaan kuvakirjaansa, ja kaikki lapset kuuntelivat ja katselivat tuotoksiaan tarkkaavaisesti ja kiinnostuneina. Lopuksi kävimme kuvakirjat jokaisen kohdalla läpi
niin, että kaikki lapset tutustuivat kaikkien kirjoihin. Kaikki 2−3-vuotiaat lapset
kuuntelivat ja katsoivat jokaisen oman tuotoksen tarkkaavaisesti ja kiinnostuneesti.

Ohjauksellisen tilanteen ja siinä tapahtuvan vuorovaikutuksen lisäksi kameran
käyttäminen tablettitietokoneessa ja valokuvaaminen luovat myös mahdollisuuden muulle vuorovaikutukselle lasten ja aikuisten kesken. Lisäksi valokuvien katselu jokaisen oman kuvan kohdalla oli mahdollisuus antaa kullekin lapselle hyväksyntää ja arvonantoa ainutkertaisena itsenään. (Harju 2009, 231.)

Mieluista tekemistä

Toisella Medialeikki-tuokion toteutuskerralla lapset tiesivät jo mitä tullaan tekemään ja he kuuntelivat ja osallistuivat tuokion alkuun tarkkaavaisesti. Lapset
myös katselivat ja kuuntelivat tarkkaavaisesti lopuksi jokaisen oman kuvakirjan.
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Elämää arvotetaan myös valokuvan avulla. Ottamalla haluamansa kuvan haluamastaan tilanteesta ja palaamalla kuvan äärelle myöhemmin osoitetaan tilanteen
ja kokemuksen olevan arvokas. Sama pätee myös ihmisiin. Ihmiset haluavat ottaa kuvia tärkeinä pitämistään ihmisistä. (Harju 2009, 232.) Eräs 2-vuotias kuvaaja halusi esimerkiksi ottaa kuvan omaan kuvakirjaansa ryhmän varhaiskasvatuksen opettajasta, joka oli tuokiossa mukana.

Lempipaikkani

Kolmannen kuvauskerran päädyimme yhdessä ryhmän varhaiskasvatuksen
opettajan kanssa aloittamaan ryhmän yhteisestä isosta leikkitilasta, rauhallisimmasta nurkasta. Ajatuksena oli innostaa lapsia kuvaamaan lempiasioitaan ja antaa heille mahdollisuus liikkua vapaasti ympäristössä, jotta he varmasti saisivat
mahdollisuuden kuvata itselleen mieluisia asioita.

Jotta valokuvatessa ja ohjaustilanteessa valta voi purkautua, on hyväksyttävä,
ettei valokuva ole todellisuuden kopio, vaan kuva on kuvaajansa rakentama. Se
on aina subjektiivisesti totta kuvaajalle, kuten tässä tilanteessa lapsen lempiasia
huoneessa voi olla tyyny, toinen henkilö tai tietty paikka, joka kuvataan siinä istuen lempiasiaksi. Kenelläkään ei ole oikeutta tehdä valintoja toisen puolesta
vaan otettujen kuvien merkitys on jokaisen itsemääritellyn oikeuden alainen. (Savolainen 2009, 212.) Vaikka kuvaushetki onkin altis vallankäytölle, se on myös
erityinen vuorovaikutustilanne. Siinä on konkreettinen mahdollisuus oppia tunnetasolla läsnäolevaa, dialogista vuorovaikutusta, sillä tilanneeseen latautuu toiseen ihmiseen luottamisen kokemushistoria (Savolainen 2009, 218).

Lapset olivat tällä kerralla huomattavasti levottomampia kuin kahdella edellisellä
kerralla. Lopuksi katsoimme kaikkien kuvat ja digitaaliset kuvakirjat medialeikin
mallin mukaisesti.
”Miltä tuntuu nallesta?”

Edellisen kerran levottomuuden takia palautimme kuvauspaikaksi ryhmän nukkumahuonetilan,

joka

oli

lapsille

tuttu

myös

kahdesta

aikaisemmasta
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kuvauskerrasta. Lapset vaikuttivat siltä kuin tietäisivät, mitä odottaa, ja he istuivatkin alustoille odottamaan yhteistä alkulaulua ja osallistuivat siihen iloisesti.
Tämän jälkeen kuuntelimme laulun ”Miltä tuntuu nallesta?”, joka kertoo tunteista
ja otimme medialeikin sääntöjen mukaisesti kuvan jokaisen lapsen tunteesta. Jokainen lapsista otti itsestään ”selfie” kuvan ja kukin lapsi sai itse näyttää tunnekuvapaperista miltä hänestä tuntuu kuvaushetkellä. Osa lapsista ilmaisi sekä sanallisesti, että lapulta olevansa iloisia, yhden tunne oli ”ok”.

KUVA 2. Medianalle Matin ”selfie” ja tunne

Tämänkaltaisessa omakuvien otossa keskeinen vaikutustapa liittyy näkemiseksi
tulemisen tarpeeseen (Savolainen 2009, 218). Omakuvat näyttävät kuvassa olevalle, miten hän kokee itsensä. Usein lapsi nauttii ja ihmettelee ”millainen hän
oikein on”. Myös esimerkiksi omalta perheeltä opittu vaatimattomuus ja nöyryys
vaikuttavat kuvan katsomiseen. Tärkeintä on antaa lupa itsensä hyvänä pitämiseen. Jokaisella on oikeus nähdä itsensä arvokkaana ja merkityksellisenä. (Savolainen 2009, 220.)
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Tärkeä lelu

Medialeikin viidenneksi kerraksi olin pyytänyt lasten vanhempia antamaan lasten
mukaan heille tärkeän pehmoeläimen tai lelun. Tarkoituksena oli tutustua edellisen kerran tapaan lasten pehmoeläinten kautta tunteisiin. Minusta kuitenkin vaikutti siltä, että voisimme keskustella erilaisista tunteista Markus Renvallin värivalotalon kautta ja päädyin ottamaan sen jo tällä kertaa mukaan toimintaan (KUVAT
3−5).

KUVA 3. Tutustuminen värivalotaloon
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KUVA 4. Värejä

KUVA 5. Kuvaaminen

Värivalotalo on Markus Renvallin lasten kuvaustehtäväksi kehittämä esimerkki
soveltavasta mediataiteesta. Lapsi voi tehdä valinnan muun muassa talon sisällä
olevasta väristä ja kun hän on asettanut oman lelun talon sisälle, hän on tehnyt
jo esteettistä valintaa omien tuntemuksiensa pohjalta. Otettuaan oman valokuvansa teoksesta teoksen sisällä konkretisoituu esimerkki taiteen kehyksistä,
joissa lapsi ja pedagogiikka luovat taidetta. Lapsi saa ja pystyy tasa-arvoisesti
etsimään omaa taiteellista ilmaisuaan ja saa aikaan merkitsevää kerrontaa. Samalla kehittyy lapsen mediakriittinen ajattelu. Todellisuutta tutkimalla, muokkaamalla ja muuntamalla avautuu todellisuus näkyviin erilaisena erilasissa valaistuksissa. (Santavuori 2011b, 39.)

Omien tunteiden ilmaiseminen värivalotalon kautta vaikutti olevan erityisesti Medialeikki-ryhmän hieman vetäytyneemmän lapsen mielestä hyvä tapa ilmaista
omia tunteita valon ja oman lelun kautta, kun ennen Medialeikki-tuokiota ja värivalotaloon tutustumista kysyttiin hänen omaa tunnettaan, hän oli näyttänyt edellisestä kerralta tutuksi tulleelta lapulta tunnetta ”OK”. Värivalotalokuvauksen jälkeen hän näytti tunnetta ”onnellinen”. Mielestäni tämänkaltainen avautuminen
hieman vetäytyneemmältä lapselta on osoitus toiminnan mielekkyydestä. Erilaisten arjen teemojen, kuten tunteiden ja asioiden, joiden merkityksen jokainen voi
vain itse
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kokea, kuten oman ”Lollon”, ”Nalle Puhin” tai minkä vain oman lelun kuvaaminen,
voi vahvistaa rakentavia näkökulmia, vuorovaikutusta sekä tehdä itselle ja yhteisölle asioita näkyväksi. Kuvatun kautta voidaan saada lohtua, eheyttää hajanaisia ristiriitaisia asioita tai saada tukea muutosprosesseihin. (Savolainen 2009,
222.)

Nimetyt tunteet

Viimeisellä Medialeikki-kerralla käytettiin jälleen värivalotaloa. Tuokio aloitettiin,
kuten edellisilläkin kerroilla katsoen Matti-nallen digitaalista kuvakirjaa siihen tutustuen. Nimesimme erilaisia tunteita ”Miltä tuntuu nallesta?”-kappaleen jälkeen.
Tunteiden nimeämiseen käytin viitottu rakkaus internetsivun tunnetaito-materiaalia. Lopuksi kukin sai ottaa pehmoeläimensä tunteesta kuvan värivalotalossa medialeikin ohjeiden mukaisesti. Tuokio pääteettiin tuttuun tapaan lauluun ”Heipä
heipä hei, nyt on leikit leikitty ja lähdettävä on.” sekä keskusteluun siitä, että nyt
kokoonnuimme viimeistä kertaa yhdessä.

Viimeinen tuokio sujui rauhallisissa ja iloisissa tunnelmissa. Viimeisellä kerralla
jatkoimme tunteisiin tutustumista Markus Renvallin värivalotalon kautta. Nähdäkseni kaikille lapsille oli mieleistä tulla Medialeikkiin. Struktuuri ja toiminnan rakenteen tuoma selkeys häivyttivät mielestäni myös nuorimman, vähän yli 2-vuotiaan
levottomuutta. Värivalotalo ja oman pehmoeläimen kuvaus oli nähdäkseni myös
lapsille mieluista toimintaa. He odottivat vuoroaan ja asettelivat eläimensä taloon
sekä ottivat sovitut kolme kuvaa tuttuun tapaan. Tunteena kolme neljästä osoitti
viitottu rakkaus internetsivun-tunnemittarimateriaalissa tuntevansa vihaisuutta,
mutta asiasta kysyttäessä vastauksia ei saatu.

Mielestäni vihaisuuden tunteen osoittaminen osoittaa luottamusta ja turvallisuuden tunnetta suhteessa ympäristöön ja ympärillä oleviin ihmisiin. Vihaisuuden
tunteen nimeäminen tai sen osoittaminen tunnemittarista ja kuvan ottaminen siitä
osoittaa mielestäni lapsen vahvaa luottamusta siihen, että hänen tunteensa on
hyväksytty ja merkityksellinen, oli se sitten mikä tahansa.
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5.3 Tuokioiden arviointi

Keskustelin päiväkodin johtajan kanssa ennen toiminnan aloittamista ja keräsin
kirjallisen loppuarvioinnin huoltajilta (LIITE 3) sekä vertaisarvioijalta toiminnan
päätyttyä (LIITE 4). Huoltajat saivat saatekirjeen produktioon osallistumisesta.
Siinä he saivat tietoa mistä on kyse, mitä aiotaan tehdä, milloin tehdään ja kenen
kanssa tehdään. Heille lähetettiin myös kirjallinen suostumuspyyntö. Molemmat
asiakirjat olivat perheiden tutustuttavissa noin kahta viikkoa ennen kuin produktioni alkoi yhdessä lasten kanssa.

Huoltajilta pyysin loppuarviointia, siitä mikä on heidän näkemyksensä digitaalisen
kuvakirjan käytöstä yhdessä lapsensa kanssa. Keskustelivatko huoltajat kotona
kuvista ja lisäsivätkö he yhdessä lasten kanssa kuviin digitaalista sisältöä. Pidin
tärkeänä myös sitä, että pienten lasten mukana Medialeikki-toiminnassa oli yksi
”oma” tärkeä aikuinen, johon lapsi on luonut luottamussuhteen. Hän toimi minulle
myös vertaisarvioijana. Myös yllättävien tapahtumien kannalta − kuten lapsen wctarpeen taikka yllättävän koti-ikävän ja tästä johtuvan kovan tunteenpurkauksen
takia − oli hyvä, että toiminnassa oli mukana useampi kuin yksi aikuinen.

Päivähoitopäivän rakenteenne oli tässä päivähoitoryhmässä sellainen, että niin
sanottu ohjattu toiminta-aika on ennen ulosmenoa ja lounasta. Ajoitin oman toimintani lasten kanssa maksimissaan puolen tunnin mittaiseksi aamupäivän tekemiseksi. On kiinnostavaa pohtia miten Medialeikki-toiminta mahdollistuisi konkreettiseksi osaksi päivähoitoryhmän toimintaa sen kaikilla tai mahdollisimman
monella osa-alueella.

6. ARVIOINNIN TULOKSET
Huoltajilta pyytämästäni loppuarvioinnista on tulevaisuudessa hyötyä, jos päiväkoti tai ko. päivähoitoryhmä kehittelevät edelleen Medialeikki-toimintaa. Työyhteisötaholta keräsin kirjallista vertaisarviointia produktion jälkeen sekä suullista
vertaisarviointia Medialeikki-toiminta kertojen jälkeen, jotta Medialeikki-hetket sujuisivat juuri kyseisen ryhmän lapsia tukien ja ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Tulevana varhaiskasvatuksen opettajana palaute
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on minulle arvokasta ja hyödyllistä oman työn suunnitelmallisessa toteutuksessa
tulevaisuudessa. Huoltajien palaute auttaa kehittämään Medialeikkiä myös perheitä osallistavaan suuntaan.
6.1 Huoltajien loppuarviointi
Medialeikkiin osallistuneiden lapsien huoltajille lähetin medialeikistä syntyneen
lapsen oman digitaalisen kuvakirjan sekä loppuarviointilomakkeen. Määräaikaan
mennessä en ollut saanut yhtään arviointia, joten päätin lähettää ylimääräisen
tiedotteen huoltajille (LIITE 5). Neljästä eri perheestä osallistui kustakin yksi lapsi
Medialeikki-toimintaan. Kahdesta perheestä sain loppuarvioinnin Medialeikin toteutuksesta. Ajatuksena digitaalisen kuvakirjan tekemisessä medialeikistä lapsille oli, että dokumentointi toiminnasta tukee lasten omaa toimijuutta ja osallisuutta. Kun upottaa pedagogiset tavoitteet osaksi toimintaan, jossa lapset kokevat ”omistajuutta” dokumentointia apua käyttäen arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta ja tehdään sitä näkyväksi lapselle, perheelle sekä varhaiskasvatuksessa
toimiville tahoille. (Turja & Vuorisalo 2017, 54−55.)

Osallisuuden ja toimijuuden tunteet herättävät niin aikuisissa kuin lapsissakin
myönteisyyttä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja hyväksytyksi tulemisen oloa. Osallisuus ja toimijuus tuovat iloa ja ylpeyttä yhdessä tekemisestä ja onnistumisesta.
Dokumentaatiota toiminnasta voi toteuttaa muun muassa valokuvien, piirrosten,
videoiden tai kerrottujen kertomusten muodossa. Sen on tarkoitus palauttaa pienelle lapselle mieleen osallisuuden ja saadun mielihyvän tunteen kokemus varhaisessa vuorovaikutuksessa. Ajatuksena on, että lapsi haluaa jakaa kokemuksensa, jossa on tuntenut osallisuutta ja toimijuutta myös oman perheensä
kanssa. (Turja & Vuorisalo 2017, 42−50.) Mitä pienempien lasten osallisuuden ja
toimijuuden tukemisesta on kyse, sitä enemmän, puhutaan mikrotason vuorovaikutustilanteista, joissa saadaan kokemusta kuuntelemisesta ja kuulluksi tulemisesta. (Turja & Vuorisalo 2017, 54−55.)

Loppuarvioinnin antaneista perheistä toinen kirjoittaa palautteessaan, ettei heidän lapsensa – ainakaan tarjotulla hetkellä − ollut kovinkaan kiinnostunut jakamaan kokemuksiaan Medialeikistä tai omasta kuvakirjastaan. Kysyttäessä
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asiasta hän oli kuitenkin vastannut kysymyksiin, mutta ei ollut itsenäisesti palannut kirjan pariin. Toisessa perheessäkään ei ollut laitteiden ja sovelluksen yhteensopimattomuuden takia mahdollista palata oman kuvakirja pariin, mutta ko. perhe
kuitenkin kirjoittaa arvioinnissaan, että lapsi oli pitänyt medialeikistä ja oli kokenut
ylpeyttä omasta kirjastaan.

Loppuarvioinnin antaneista perheistä toinen pohti, että digitaalisen kuvakirjan rakentaminen myös itse voisi olla lapsesta hauskaa, mutta heidän mielestään lapsi
kaksivuotiaana olisi kuitenkin liian pieni tämänkaltaiseen toimintaan. Mahdollisesti hänen neljävuotias isosiskonsa olisi asiasta enemmän kiinnostunut. He
myös pohtivat ja olivat kiinnostuneita siitä millaisia kuvia lapsi olisi esimerkiksi
ulkona saattanut kuvata. Lasten (digitaalisella media-)kulttuurilla on mahdollisuus
tarjota varhaiskasvattajalle yhteisöllistä ja vuorovaikutuksessa toimimista. Varhaiskasvatuksen ja perheen yhteistoimintaan voisikin tulevaisuudessa hakea innostusta esimerkiksi lasten (media)maailmasta muun muassa saduista ja tarinoista sekä muusta ympäröivästä maailmasta. (MLL 2018, 10.)

Myös lapsille suunnatut televisio-ohjelmat ja pelit tarjoavat fantasioita ja mielikuvitusmaailmoja, jotka tulevat osaksi lasten puheita ja leikkejä – myös varhaiskasvatuksen areenoilla (Niinistö ym. 2006, 12). Se miten erilaisissa tilanteissa toimiminen palvelee lapsen suotuisaa kasvua ja kehitystä on varhaiskasvatuksen
opettajan pedagogisesti perusteltava (Salminen 2017, 166−167).
6.2 Vertaisarviointi
Vertaisarvioija oli mukana toiminnassa kuitenkaan itse osallistumatta toimintatilanteen etenemiseen. Vertaisarvioijana toimi ryhmän oma varhaiskasvatuksen
opettaja, ja hän pystyi antamaan minulle arvokasta palautetta opinnäytetyöni
edetessä. Vertaisarviointia käytiin kunkin toimintahetken jälkeen keskustellen. Lisäksi pyysin vertaisarviota produktion loputtua kirjallisesti. Tärkeää on vertaisarvioinnissa saadun tiedon hyödynnettävyys produktion edetessä (Saarinen & Putkonen 2012, 33). Päädyimme muun muassa kokeilemaan Medialeikki-toimintaa
eri tilassa testaten miten, se vaikuttaisi lasten kuvauskiinnostukseen. Mielenkiintoista oli myös kuulla ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan näkökulma siitä,
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miten hänen mielestään lapset olivat ymmärtäneet ohjeet, ja keskustella hänen
kanssaan Medialeikki-toiminnan jatkokehittelystä. Arviointi ja vertaistuki toiminnassa on oman ammatillisen kehityksen kannalta tärkeää (Salonen 2012, 28).

Pedagogisen dokumentoinnin tapoja ovat yleensä valokuvaus ja havainnointi
(Repo ym. 2019, 82). Vertaisarvioija koki, että mediakasvatuksen ja tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen hyödyntäminen ovat uusia asioita, eikä hän uutena
opettajana ole vielä TVT-taitoja hyödyntänyt opetuksessaan. Vertaisarvioija koki
myös, että hänellä on asiasta vähän tietoa. (J. Heinonen, henkilökohtainen tiedonanto 20.1.2020.)

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaiset teemat, kuten monilukutaitoa vahvistava toiminta sekä pedagoginen dokumentointi toteutuivat Kansallinen
koulutus keskuksen -julkaisussa (2019, 164) arvioiduista osa-alueista heikoiten.
Saman suuntaisia avauksia oli vertaisarvioijalla. Hänen mukaansa heidän alle 3vuotiaiden varhaiskasvatusryhmässä ei ole tällä hetkellä lainkaan, ainakaan näkyvää mediakasvatusta (J. Heinonen, henkilökohtainen tiedonanto 20.1.2020).
Myös Repo ym. (2019, 99) kirjoittaa kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen
julkaisussa, että 10% varhaiskasvattajista raportoi, että monilukutaitoa ei toteuteta ryhmässä koskaan.

Pedagoginen dokumentointi esimerkiksi digilaitteen avulla koettaan haastavana
työtapana isoissa ryhmissä, koska sen ajatellaan vievän paljon työaikaa. Koetaan
myös, että esimerkiksi valokuvaus keskeyttäisi varhaiskasvattajan ja lapsen välisen myönteisen vuorovaikutustilanteen (Repo ym. 2019, 81). Myös tutkivan toiminnan toteuttamatta jättämien kaikille lapsille alle 3-vuotiaiden ryhmissä johtui
välineiden ja tilojen puutteesta tai siitä, että lapset eivät puhuneet äidinkielenään
suomea (Repo ym. 2019, 103).

Vertaisarvioinnin kokemukset esimerkiksi digitaalisen kuvakirjan tekemisestä
Medialeikin keinoin olivat positiiviset: ”Kuvakirjan tekeminen oli helpon näköinen
toteuttaa arjessa lasten kanssa.” Toisaalta varhaiskasvattaja jäi myös pohdituttamaan kuvaamiseen käytetty aika kunkin lapsen kohdalla ja se, voisiko
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esimerkiksi omaa vuoroaan odottava lapsi tehdä jotakin muuta sillä aikaa, kun
toinen kuvaa. (J. Heinonen, Henkilökohtainen tiedonanto 20.1.2020.)

Vertaisarvioija myös kokee, että hän tarvitsisi enemmän tietoa erilaisista tavoista
toteuttaa mediakasvatusta varhaiskasvatuksessa. Hän kokee myös tarvitsevansa tietoutta, miten toimia erilaisten mediantekemisen välineiden kanssa ja tukea arjen mediakasvatukseen. (J. Heinonen, henkilökohtainen tiedonanto
20.1.2020.) Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen julkaisussa yhtenä kehittämissuosituksena mainitaankin, että paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa tulisi konkreettisesti mainita, mitä ovat muun muassa pedagoginen dokumentointi ja monilukutaitoa vahvistava toiminta käytännössä (Repo ym. 2019,
164).

Varhaiskasvatussuunnitelman mukaan monilukutaito ja TVT-osaamisen toteutuminen edistävät lasten koulutuksellista tasa-arvoa. Ne ovat hyödyllisiä taitoja ja
niitä tarvitaan lasten ja perheiden arjessa sekä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. (Opetushallitus 2018, 26.) Vertaisarvioijan mukaan produktio oli hyvin toteutettu ja onnistunut. Erityisesti mieleen oli jäänyt lasten innostus kuvaamiseen.
Vertaisarvioija kokee, että produktio kokonaisuutena ja muokkaamalla voisi olla
mukana osana pienryhmätoimintaa jatkossakin. (J. Heinonen, henkilökohtainen
tiedonanto 20.1.2020.)

6.3 Itsearviointi

Olin päättänyt etten kokeile Medialeikki-mallin mukaista toimintaa ennen ko. ryhmän kokoontumista. Halusin kokemuksen olevan itselleni yhtä autenttinen, jännittävä ja ainutlaatuinen tilanne kuin se tulisi olemaan osallistuville lapsillekin. Oppiminen ilon ja vapaaehtoisuuden kautta sekä lasten kiinnostuksen, uteliaisuuden
ja aktiivisuuden huomioiminen antoivat suotuisat uuden oppimisen edellytykset
varhaiskasvatusikäisille lapsille (Siren-Tiusanen 2001, 15−17). Halusin itsekin
kokea yhdessä tekemisen ja oppimisen riemua lasten kanssa. Aikuisen ei tarvitsekaan aina itse osata kaikkia taitoja tai ymmärtää esimerkiksi valokuvauksen
kaikkia teknisiä puolia nauttiakseen toiminnasta yhdessä lasten kanssa.
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Se, johtuiko lasten levottomuus kolmannella kuvauskerralla liian avoimesta tilasta, uudesta toimintapaikasta vai mistä? Se jäi minua pohdituttamaan. Lempipaikasta puhuminen saattoi olla liian hankalaa kaksivuotiaille osallistujille. Esimerkiksi on mahdollista, että he olisivat ymmärtäneet ohjeet tarkemmin, jos olisin
puhunut lempileikin tai lempilelun kuvaamisesta. Levottomuudesta huolimatta
lapset saivat otettua haluamistaan paikoista kuvia.

Ohjauksen ei aina tarvitsekaan nojata aikuisjohtoisuuteen esimerkiksi valokuvatessa syntyy arvokkaita vuorovaikutustilanteita, joissa tasa-arvoinen ihmettely ja
lapsen mahdollisuus opastaa aikuista ovat myös merkittävä osa lapsen kokemusmaailmaa. Se voi olla yksi lisätekijä luomaan levottomuutta. (Harju 2009, 231.)
Toiminnan ja valokuvauskertojen edetessä ja uusien elementtien mukaan tulon
kautta olen huomannut 2−3-vuotiaiden kanssa, kuinka tärkeitä toistot ovat. Ryhmän levollisuuteen on suuri vaikutus sillä, että rutiinit toistuvat samoina, vaikka
erilaisia elementtejä tulisi lisää ja toiminta kehittyy.

Kun jo viidennellä kerralla otin toimintaan mukaan Markus Renvallin värivalotalon
lapset vaikuttivat olevan mielissään toiminnasta. He kuuntelivat tarkkaavaisesti
ja odottivat omaa vuoroaan, vaikka toiminta aika tuolla kerralla venähti 40 minuuttiin. Se voisi olla jo liikaa Medialeikki-ryhmän kaksivuotiaille jäsenille, mutta he
jaksoivat keskittyä loppuun asti. Ilmeisesti värivalotalo oli kiinnostava ja he olisivat jääneet pidemmäksikin aikaa tutkimaan värivalotaloa. Se mielestäni osoitti
oikeaksi ratkaisuni ottaa talo jo viidennellä toimintakerralla mukaan. Näin lapset
saivat vielä toisenkin mahdollisuuden ilmaista ja kuvata tunteitaan erilaisen valon
kautta kuudennella kerralla.

Tutustuessani digitaalisen kuvakirjan sovellukseen, jota päädyin käyttämään yhdessä näiden Medialeikkiin osallistuvien lasten kanssa, kävi selväksi, että olisi
teknisesti varsin haastavaa lähettää vanhemmille kuvakirjoja kunkin toimintatuokion jälkeen. Päädyin muokkaamaan huoltajien loppuarviointilomaketta vastaamaan toimintaa, jota toteutin. Päätin tehdä vanhemmille tarkan ohjeistuksen,
miten heidän on mahdollista saada auki ja näkyviin itselleen omaan älylaitteeseensa produktion lopuksi lähettämäni lapsen digitaalinen kuvakirja.
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Kehityin mielestäni itsekin niin mediakasvattajana kuin ohjaajanakin sekä koen,
että oma teknologinen osaamiseni karttui produktion aikana. Medialeikki-kerhoon
osallistuvien lasten huoltajiltakin olisin voinut vielä tarkemmin tiedustella esimerkiksi, miten he kotona käyttivät digitaalista kuvakirjaa. Vaikeinta medialeikin ohjaustilanteissa oli antaa tilaa lapsille ja hyväksyä heidän valitsemansa tuotos digitaaliseen kuvakirjaan. Kuten toisessa vanhempien loppuarvioinnissakin mainitaan olivat kuvat osin epätarkkoja, sumeita tai aikuisjohtoisen näkemyksen vastaisia. Medialeikin teoreettinen viitekehys ja sen tunteminen antoi minulle valtavasti tämänkaltaisissa tilanteissa ja arvostukseni lasten valintoja kohtaan kasvoi.
Samoin kasvoi myös ymmärrys siitä, ettei toiminnan lopputulos ole useinkaan
lapselle se tärkein osuus vaan prosessi ja sen aikana käyty vuoropuhelu.

Teknisistä haasteista huolimatta koin, että oma luottamus kasvoi oppimiseen ja
siihen, että oppimisen edellytys ei ole olemassa olevat taidot, vaan taidot ovat
tulosta oppimisesta (Lipponen 2017, 35−36). Vastavuoroinen kommunikaatio yksittäisen lapsen ja ryhmän kanssa on avain niin onnistuneeseen mediakasvatukseen kuin pedagogisien toiminnan toteutukseen.

7. POHDINTA
Pohdin ja kehitän toimintaani tulevana varhaiskasvatuksen opettajana ja sosionomina jatkuvasti. Reflektoin toimintaani ja pyydän vertaisarviointia. Kaikki toiminta varhaiskasvatuksessa suunnitellaan ja toteutetaan lasten edun mukaisesti.
Myös minulle on hyötyä tulevana varhaiskasvatuksen opettajana, että harjoitan
ja toteutan reflektiivistä työotetta. Pidän tärkeänä, että annan mahdollisuuden
osallisuuteen ja otan kaikki lapset tasapuolisesti toimintaan mukaan ja, että jokainen saa mahdollisuuden tuoda omaa ääntään kuuluviin. Tärkeää on huomioida,
ettei kaikki aina suju suunnitelmien mukaisesti ja omaa muokkautuvuutta sekä
joustavuutta tilanne kohtaisesti on pidettävä yllä. Muun muassa näitä vaaditaan
mielestäni lasten kanssa toimiessa
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7.1 Opinnäytetyöprosessi ja ammatillinen kasvu

Minulle on opintojen alusta asti ollut selvää, että aion tavoitella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta. Se vaikuttikin vahvasti opinnäytetyöni aiheeseen ja
sen toteutukseen varhaiskasvatusympäristössä. Varhaiskasvattajan toiminnan
tulee perustua lakeihin, säädöksiin, ohjeisiin sekä eettisesti kestävään toimintaan. Sen tulee olla tasa-arvoista sekä tasapuolista kaikille varhaiskasvatuksen
ikäryhmille soveltuvaa toimintaa, jossa kunkin ikäryhmän erityispiirteet, kasvu ja
kehitys otetaan huomioon

Itselläni on usean vuoden työkokemus varhaiskasvatuksesta, joten opinnäytetyön sijoittuminen varhaiskasvatuksen pariin oli itselle luonteva tapa toimia. Opinnäytetyöni aiheen kirkastuttua minulle olin yhteydessä silloiseen esimieheeni –
päiväkodin johtajaan ja kerroin hänelle alustavasta suunnitelmastani tuoda media
ja TVT-kasvatusta osaksi myös pienten lasten päivähoitoryhmää. Johtaja sekä
kyseisen päivähoitoryhmän varhaiskasvatuksen opettaja pienten, alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatusryhmästä olivat kiinnostuneet aiheesta, joten lähdin työstämään sitä. Suunnitelma valmistui vuoden 2019 syksyn aikana. Se esitettiin seminaarissa ja hyväksyttiin ja sain tutkimusluvan. Produktioni Medialeikki 2−3-vuotiaiden pedagogisensa toimintana toiminnan aloitin ryhmässä syksyllä vuonna
2019 heti tutkimusluvan saatuani.

Minulle luonteenomaista on kerätä tietoa, tulkita ja tutkia sitä sekä pohtia sitä rauhassa ennen kuin alan itse kirjoitusprosessiin. Opinnäytetyöni sekä koulutukseni
ajan olen huomannut jatkuvaa kasvua omassa toiminnassani, ajattelussani sekä
kehityksessäni. Ajatteluni olen huomannut kehittyvän formaalista oppimisesta
enenevissä määrin non-formaaliin. Kehityn jatkuvasti Sosionomi AMK:n määrittämien sosiaalialan kompetenssien mukaisesti. Tuen lasta ja perhettä osallistumiseen ja osallisuuteen kuuntelemalla lasten tarpeita ja toiveita. Osallistun ja arvioin omaa toimintani ryhmässä. Esitän tarvittaessa rohkeasti ja ennakkoluulottomasti uusia ideoita ja ajatuksia toiminnasta ja sen sisällöstä. Tunnen ja toimin
päivittäisissä työtehtävissäni sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteiden, säädösten

ja

säännösten

mukaan

ja

pystyn

perustelemaan

toimintani
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lainmukaisuuden ja eettisyyden. Hoidan ja huolehdin asiakkaista turvallisesti olemalla luotettava työtehtävissäni sekä seuraan ja huomioin lasten voimavaroja.

Ymmärrän ja toimin eettisten toimintaperiaatteiden ja lakien mukaisesti. Toimintaperiaatteinani pidän ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia
edistäviä arvoja. Työskennellessäni kohtaan ihmisen ihmisenä, arvostan jokaista
yksilöä omana itsenään eli pysähdyn, kohtaan ja kuuntelen. Arvioin työskennellessäni toimintaani. Ymmärrän reflektiivisen työotteen merkityksen omassa toiminnassani ja annan ammatti-identiteetilleni tilaa kasvaa ja kehittyä esimerkiksi
tutustumalla oman alan ajankohtaiseen kirjallisuuteen. Reflektoin ja osallistun
oman alani ammattieettiseen keskusteluun. Pohdin, miten itse voisin kehittyä ja
oppia sekä ylläpitää tietoani oman alan osaamisestani. Annan arvostusta moniammatilliselle toiminalle, yhteistyölle sekä varhaiskasvatuksessa toimiville erilaisille tahoille ja verkostoille. Ymmärrän oman ammattini rajoitteet ja kehitän aktiivisesti työotettani. Toteutan sosionomin kompetensseja sekä varhaiskasvatuksen arvoperustaa niin, että ne tukevat toisiaan.

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman (Opetushallitus 2018) voidaan
sanoa olleen opinnäyttyötäni ohjaava sekä tukeva asiakirja. Produktiotani olen
alusta asti kehittänyt ja pohtinut niin, että sen olisi mahdollista tukea tulevaisuudessa niin ryhmän kuin yksittäisen lapsen näkemystä, osallisuutta ja osallistumista omana ainutkertaisena itsenään sekä mahdollisuutta kehittyä prosessin
edetessä. Vaikkakin olin suunnitellut toiminnan toteutuksen siihen jäi mielestäni
tilaa sekä vertaisarvioijan mielipiteille, että lasten näkemyksille ja toiveille toiminnan toteutuksesta. Medialeikin ohjaaminen kartutti myös omia ryhmän ohjaamisen taitojani sekä menetelmäosaamista käytännön toiminnassa erityisesti 2−3vuotiaiden lasten kanssa toimiessa.
Medialeikki − muun muassa lasten osallisuuden ja pedagogisen toiminnan kehittäjänä osallistavampaan suuntaan − tarjoaa mielestäni erinomaisen tilaisuuden
toteuttaa teorialähtöistä toimintaa käytännössä. Arvioinnissakin käy ilmi, että varhaiskasvattaja opinnäytetyöni kohteena olevasta päiväkodista kokee alle kolmivuotiaiden osallistamismahdollisuudet toimintaan haastavina (J. Heinonen, henkilökohtainen tiedonanto 20.1.2020).
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Medialeikki pedagogisena toimintana mahdollisti mielestäni myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2018) mainittua lapsilähtöistä digitaalista dokumentointia ryhmässä (24). Se antoi tärkeää tietoa kunkin lapsen
omista kokemuksista ja siitä, mitä kukin pitää tärkeänä juuri itselleen. Medialeikissä korostuivat lasten vapaa kuvallinen ilmaisu ja turvallinen sekä lämminhenkinen toiminta yhdessä. Lapset pääsivät osallisiksi tuottamaan itse sitä materiaalia mitä varhaiskasvatuksen toiminta ja tarkoitus on. Heillä oli mahdollisuus
osallisuuteen ja vapaaseen ilmaisuun sekä välineet itse tuottaa ja havainnoida
todellisuutta, omasta näkökulmastaan. Mediakasvatuksessa kuten kasvatuksessa yleensäkin eivät pääosassa ole laitteet ja välineet. Ne ovat vain apukeinoja, joilla voidaan tuottaa laadukasta varhaiskasvatustoimintaa, siinä lapset ovat
keskiössä osallisuuden ja lapsen näkökulman huomioivan sensitiivisen vuorovaikutuksen kautta.
7.2. Eettisyyden ja luotettavuuden näkökulmia

Hyvä tutkimus on toteutettu eettisesti kestävällä tavalla. Se tarkoittaa muun muassa tutkimussuunnitelman laadukkuutta, tehtyä raportointia ja tutkimusasetelman sopivuutta. Tutkimuslupaa varten olen tehnyt tutkimussuunnitelman, joka
hyväksyttiin 12.09.2019 oppilaitoksen puolesta.

Aineiston keruumenetelmä kuvattiin suunnitelmassa ja tutkimussuunnitelmassa
kerrottiin, että työyhteisötahon kanssa käytiin keskustelua vertaisarvioinnin keinoin. Se toimi myös reflektiivisenä aineistona tutkimuksen edetessä.

Tutkimussuunnitelman liitteenä oli myös osallistuvien lapsien huoltajille lähetettävä saatekirje ja suostumuslomake. Olen työyhteisötaholta saanut suullisen tutkimusluvan. Hyvän eettisen käytännön mukaan lähetin saatteen sekä suostumuslomakkeen etukäteen lasten huoltajille noin kahta viikkoa ennen produktion
aloitusta. Saatteessa ja suostumuslomakkeessa käy ilmi, että lasten osallistuminen produktioon oli täysin vapaaehtoista. Jotta haastateltavien ja heidän edustamiensa päiväkodin anonymiteetti säilyisi, sovimme, että päiväkotia ei mainita nimeltä tutkimusraportissa. (ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta.)

47

Suunnitelman hyväksymisen jälkeen ja tutkimusluvan saatuani keskustelin päiväkodin johtajan sekä varhaiskasvatuksen opettajan kanssa suunnitelmasta.
Pohdimme yksityiskohtia ja pyysin heiltä mahdollisia kehittämis- sekä täydennysehdotuksia. Suunnitelmaan tutustui 20 vuotta päiväkodin johtajana toiminut
henkilö ja hän antoi suullisen palautteensa suunnitelmastani ennen lapsiryhmässä tapahtuvaa toiminnallista osuutta. Työni uskottavuutta tukee etenkin se,
että pyydän varhaiskasvatuksen opettajalta vertaisarviointia suullisilla ja kirjallisilla kysymyksillä.

Läpi produktion pohdin työn eettisyyttä ja sen toteutusta. Kävin jatkuvaa reflektoivaa keskustelua itseni ja vertaisarvioijan kanssa, jotta lopputulos olisi paras
mahdollinen. Käymäni keskustelut produktiostani päiväkodin henkilöstön kanssa
ovat olleet vuorovaikutteisia ja kannustavia, ja niiden kautta olen pystynyt arvioimaan toimintaani koko prosessin ajan. Produktion luotettavuus perustuu myös
pohjustukseen ja teoreettiseen viitekehykseen.

Olen käyttänyt produktiossani luotettavia lähteitä. 2000-luvun puolella kirjoitettuja
mediakasvatuksen teoriaan ja mediakasvatuksen historiaan pohjautuvaa kirjallisuuta. Kriittisesti arvioiden olen kehittänyt produktioni, jotta sitä voi toteuttaa
niillä laitteilla ja osaamisella mitä löytynee suurimmasta osasta pääkaupunkiseudun päiväkodeista ja lasten kotoa.

Toteuttamassani opinnäytetyössä oli mielestäni perheiden ja vertaisarvioinnin
kannalta tärkeää, että samat lapset kokoontuvat jokaisessa tapaamisessa. Tiedotin huoltajille opinnäytetyöni aiheesta ja tavoitteista. Pyysin kirjallisen luvan lapsille työskentelyyn osallistumisesta ja lapset saivat osallistua toimintaan halutessaan. Kirjallisen luvan lisäksi pyysin loppuarvioinnin huoltajilta Medialeikki-kertojen päätyttyä. Tarkoituksena oli, että perheet olisivat päässeet tutustumaan Medialeikkiin digitaalisen kuvakirjan kautta jokaisen Medialeikki-kerran jälkeen,
mutta valitettavasti tämä oli teknisesti turhan haastava toteuttaa. Niin päätinkin
lähettää Medialeikki-kertojen lopuksi vanhemmille kuvakirjat ja ohjeet niiden lataamiseen sekä lisäämään loppuarviointi aikaa kuukauden verran eteenpäin,
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jotta huoltajat pääsisivät yhdessä lapsen kanssa rauhassa tutustumaan kuvakirjoihinsa.

7.3 Johtopäätökset ja kehittämisideat

Produktiotani sekä omaa työtäni ja työskentelyäni tuki mielestäni vahva teoreettinen viitekehys. Teoriaan perehtyminen ja sen pohtiminen sekä kirjoittamisprosessi vaikuttivat mielestäni vahvasti Medialeikin onnistuneeksi kokonaisuudeksi
tuntemiseen. Tämä käy ilmi mielestäni niin vertaisarvioinnissa kuin huoltajien loppuarvioinnista. Ryhmä, jossa Medialeikkiä toteutettiin aikoo jatkaa sen soveltamista pedagogisena toimintana ainakin jossain määrin (J. Heinonen, henkilökohtainen tiedonanto 20.1.2020).

Produktioni tarkoitus oli osoittaa, että Medialeikki-toiminta voisi olla yhtenä mahdollisena osana 2−3-vuotiaiden päivähoitoryhmän pedagogista toimintaa. Lapset
tutustuivat Medialeikki-toiminnan avulla ja kautta varhaiskasvatussuunnitelman
laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin: ajattelu ja oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä osallistuminen ja vaikuttaminen (Opetushallitus 2018, 24).

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2018, 37) antaa melko
vapaasti kunkin varhaiskasvattajana toimivan ammattilaisen itse valita työmenetelmänänsä esimerkiksi pedagogisen dokumentoinnin osalta, kunhan dokumentaation kautta on mahdollista perustella varhaiskasvatuksen suunnittelua ja toteutusta sekä arvioida ja kehittää sitä. Valitettavasti varhaiskasvatussuunnitelman, vaikkakin se on varhaiskasvatusta ja sen toteutumista ohjaava asiakirja, ei
voida sanoa toteutuvan kaikkien kanssa tai kaikilla samanarvoisesti.

Yhtenä varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista vaikeuttavana tekijänä nähdään muun muassa lapsen ikä. (Repo ym. 2019, 59.) Alle kolmivuotiaiden lasten
suunnitelmallista varhaiskasvatusta ohjaaviin asiakirjoihin nojaavaa toimintaa
koetaan vaikeana toteuttaa. Varhaiskasvattajien toiminnassa alle kolmivuotiaiden kanssa on havaittu puutteita muun muassa havainnoimisessa ja havaintojen
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hyödyntämisessä, lasten osallisuudessa, tutkivassa toiminnassa sekä monilukutaitoa vahvistavassa toiminnassa. Niihin tulisi puuttua esimerkiksi perus- ja täydennyskoulutuksessa. (Repo ym. 2019, 103−164.)

Voisiko Medialeikki toteutua jatkossa esimerkiksi useassa pienryhmässä kerrallaan tai vaikka koko ryhmän yhteisenä projektina tukien varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, myös alle 3-vuotiaiden osalta. Esimerkiksi pedagogisen dokumentoinnin tuleekin olla prosessi, jonka tarkoituksena on myös lasten ja heidän huoltajiensa osallistuminen toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen.
Muun muassa valokuvin, piirroksin ja henkilökunnan havainnoinnin kautta, dokumentaatio antaa tietoa lasten elämästä ja kokemisesta, ajattelusta sekä kiinnostuksen kohteista konkreettisella ja monipuolisella tavalla.

Dokumentaation avulla on lasten kehitystä ja oppimista voitava yhdessä tarkastella. Kun pedagogista dokumentaatiota toteutettiin lapsilähtöisesti Medialeikin
kautta, saatiin arvokasta tietoa ja ymmärrystä toiminnan tavoitteiden, menetelmien ja sisältöjen muokkaamiseksi lasten kiinnostusta ja tarpeita vastaavaksi toiminnaksi arjen pedagogiikassa (Opetushallitus 2018, 37), sitä varhaiskasvatusryhmä voi hyödyntää tulevassa toiminnassaan.

Kun pedagogiset ja sisällölliset puutteet korostuvat erityisesti alle 3-vuotiaiden
kanssa toimiessa voitaisiin esimerkiksi oppimisympäristöt järjestää niin, että ne
kannustaisivat taidekasvatukseen ja tutkivaan toimintaan. Myös huomioimalla
alle 3-vuotiaiden lasten havainnointia ja kiinnittämällä huomiota lasten aloitteisiin
voitaisiin paremmin vastata heidän toiveisiinsa varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Pedagogisesti rikasta ja laadukasta toimintaa järjestetään tukemalla lasten
erilaisia tarpeita. (Repo ym. 2019, 160) Myös alle kolmevuotiaiden lasten parissa
on toteutettava varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuvaa toimintaa, leikkipedagogiikkaa, taidekasvatusta, kielellisesti rikasta toimintaa sekä tukea lapsia tutkimiseen heidän iästään huolimatta (Repo ym. 2019, 164).

Meillä oli ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan kanssa Medialeikin kuvien välityksellä mahdollisuus tutustua kunkin lapsen tärkeinä pitämiin asioihin sekä havaintoihin ympäristöstä lapsen omasta näkökulmasta. Voisi esimerkiksi ajatella,
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että jos lapsi haluaa ottaa useampia kuvia ”omasta luottoaikuisesta”, voisi ryhmän toimintaan ottaa mukaan esimerkiksi pohdintaa kunkin lapsen tärkeinä pitämistä henkilöistä tai jos moni lapsi näyttää tunnemittarissa vihaisuuden tunnetta,
voisi ryhmässä keskustella/kuvittaa/sanoitta lasten ikä huomioiden erilaisia tunteita ja millaisia reaktioita ne saavat meissä aikaan. Lasten kanssa voitaisiin
käydä läpi, kuinka kaikkien kaikki tunteet ovat ainutlaatuisa ja hyväksyttäviä, kunhan kukaan ei omalla toiminnallaan vahingoita toista. Uusia ja erilaisia tunnekuvia
voisi kuvata lisää.

Ryhmässä voidaan myös miettiä, kuinka lapset elävät oman tärkeän lelun kautta
voimakkaitakin tunteita. Vetääntyneemmän lapsen voisi ottaa paremmin huomioon esimerkiksi hänen oman ”Lollonsa” kautta, vaikka omaa tärkeää lelua kuvaten erilaisissa arkisissa toiminnoissa päiväkodin ryhmässä. Medialeikin pedagogisen dokumentaation tulosten avulla varhaiskasvatuksen ammattilainen pystyy
ammentamaan ryhmään pedagogista toimintaa, kukin lapsi huomioiden sekä tuoden lasten ainutlaatuista näkemystä mukaan jokapäiväiseen, arkiseen kasvatustoimintaan.
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LIITTEET

LIITE 1. Saatekirje huoltajille
Valmistun sosionomiksi (AMK) ja varhaiskasvatuksen opettajaksi. Osana tutkintoani toteutan opinnäytetyön nimeltään MEDIALEIKKI 2−3-VUOTIAIDEN LASTEN PEDAGOGISENA TOIMINTANA.
Medialeikki-niminen produktio on pedagogisen toiminnan sekä TVT eli tieto- ja
viestintäteknologiataitojen varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen osa-alue, jonka käytännön toteutustavoista erityisesti 2−3-vuotiaiden ryhmässä työskennellessä ei ole juurtunutta työtapaa. Kuin ei ole myöskään siitä,
miten mediakasvatusta tulisi toteuttaa pienimpien lasten kanssa. Tämän produktion on tarkoitus vastata tuohon tarpeeseen. Medialeikki työtapana ja pedagogisena toimintana on tarkoitus tulla tutuksi osaksi ryhmän arkea. Produktio toteutetaan syksyn 2019 aikana ja siinä on kuusi pienryhmätapaamista, mutta halutessaan varhaiskasvattajat voivat toteuttaa jatkoa omassa ryhmässään.
Toteuttamastani Medialeikistä syntyy lapselle oma digitaalinen kuvakirja, jonka
avulla 2−3-vuotiaiden lasten kanssa tehdään mediakasvatus näkyväksi osaksi
kasvua, kehitystä ja työskentelyprosesseja. Digitaalisen kuvakirjan avulla lapsi
voi myös itse palata rauhassa omien koettujen tunteidensa äärelle ja halutessanne voitte yhdessä kotona lisätä siihen ääntä tai tekstiä lapsenne kanssa.
Medialeikki perustuu mediataiteilija Markus Renvallin luomaan lapsia osallistavaan mediataiteen pedagogiseen toteutukseen mediakasvatuksesta.
Medialeikin säännöt:
(1) Kukin lapsi kuvaa 6-10 sekunnin video-otoksia tai ottaa valokuvia sovitun
määrän
(2) Lapsi luo sisällön Lapsi päättää vuorollaan itse, mitä ja miten hän kuvaa
(3) Kuvatun välitön katsominen. Kun ryhmä on kuvannut, katsotaan tuotos yhdessä aikuisen kanssa.
(4) Aikuinen kannattelee. Aikuinen huolehtii tekniikasta ja ohjeistaa sekä tuo leikkiin uusia sovelluksia. (Santavuori 2011, 6.)
Kiinnostus kokeilla Medialeikkiä pedagogisena menetelmänä pienten, alle 3-vuotiaiden lasten kanssa syntyi ennen kaikkea tarpeesta. Minua kiinnostaa mahdollistaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteuttamisesta kokonaisvaltaisesti osallistaen lapset mukaan toimintaan.
Varhaiskasvattajat saattavat kokea teknologiset tietonsa ja taitonsa riittämättömiksi, joten heidän saattaa olla vaikea toteuttaa TVT taitoihin liittyvää pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksen ympäristössä (Turja 2017, 208). Tämä produktio vastaa osin tähän haasteeseen.
Haluan tehdä uuden oppimisesta lapsille ja koko ryhmälle mahdollisimman mieluisan sekä kasvua, oppimista ja kehitystä tukevan kokonaisuuden.
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Opinnäytetyön valmistuttua hävitän tutkimusaineiston asianmukaisesti. Valmis
opinnäytetyö julkaistaan ammattikorkeakoulujen yhteisessä Theseus-tietokannassa. Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta ja kaikesta siihen liittyvästä.
Jos haluat, että lapsesi osallistuu tähän toiminnalliseen opinnäytetyöhön, allekirjoita lupalappu lokakuun loppuun mennessä. (31.10.2019) ja palauta se ryhmän
omalle varhaiskasvattajalle.
Ystävällisin yhteistyöterveisin,
Erika Soliankine
Sosionomi (AMK) opiskelija
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki
Kysymykset opinnäytteestäni tai sen toteutuksesta voi lähettää sähköpostiini
erika.soliankine@student.diak.fi
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LIITE 2. Kirjallinen suostumus Medialeikkiin osallistumisesta
KIRJALLINEN SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA
Annan lapselleni luvan osallistua Erika Soliankinen
MEDIALEIKKI 2−3-VUOTIAIDEN LASTEN PEDAGOGISENA TOIMINTANA toiminnalliseen opinnäytetyöhön.
Erika Soliankine julkaisee kuvamateriaalia ja lapsen tuotoksia vain annetun luvan
mukaisesti. Kuvaus- ja julkaisuluvan sisältöä voi muuttaa tai sen voi peruuttaa
lähettämällä sähköpostia os. erika.soliankine@student.diak.fi. Jos annettua lupaa ei peruuteta, se on voimassa, kunnes materiaali on palautettu tarkastettavaksi ja arvioitu. Materiaalin julkaisussa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä eettisesti hyväksyttäviä periaatteita. Ketään tiettyä lasta ei tunnistettavasti kuvata tarkoituksena on kuvata Medialeikki-toimintaa. Noudatettavia lakeja ovat mm. laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000),
laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), henkilötietolaki
(523/1999) ja tekijänoikeuslaki (404/1961).
Lastani saa kuvata ja hänestä otettua kuvamateriaalia ja hänen tuotoksiaan (kuten piirustuksia ja mediasisältöjä) saa julkaista Medialeikkiin liittyvässä digitaalisessa kuvakirjassa sekä opinnäyteyön aineistossa.
Olen saanut opinnäytetyöstä tietoa etukäteen ja olen tietoinen opinnäytetyön
luottamuksellisuudesta ja minulle on selvitetty, ettei henkilöllisyyttäni pystytä tunnistamaan opinnäytetyöstä. Tiedän voivani keskeyttää lapseni osallistumisen
opinnäytetyön toteutukseen, milloin tahansa.
Tätä suostumuslomaketta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, joista toinen jää
itselleni ja toinen Erika Soliankinelle.
_____________________________

________________________

Paikka

Aika

_____________________________

________________________

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Erika Soliankine
Sosionom(AMK) opiskelija
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki
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LIITE 3. Huoltajien antama loppuarviointi
Millaisena koette digitaalisen kuvakirjan käytön yhdessä lapsen kanssa?
Halusiko lapsi keskustella digitaalisen kuvakirjan kuvista? Mitä?
Palasiko lapsi katsomaan kuvia uudelleen, yhdessä vanhemman kanssa tai itsekseen?
Koetteko, että saitte rakennettua digitaalista kuvakirjaa yhdessä lapsen kanssa?
Millä tavalla?
Mitä olisitte toivoneet lisää? Mitä muuttaisitte?
Mitä muuta haluaisit kertoa?
Loppuarviointi Medialeikin toteutuksesta ja digitaalisen kuvakirjan käytöstä lähetetään sähköpostilla erika.soliankine@student.diak.fi 20.01.2020 mennessä.
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LIITE 4. Vertaisarviointi
Millaisia haasteita liittyy lasten mediakasvatukseen? Mikä vaikeuttaa mediakasvatuksen toteuttamista?
Onko mediakasvatuksen ja tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen hyödyntäminen tuttua?
Millaista tukea ja koulutusta olette saaneet mediakasvatuksen ja tieto- ja viestintäteknologian pedagogiseen hyödyntämiseen?
Mitä produktiossa mielestäsi on sellaista, mitä voisit itse käyttää ryhmäsi mediakasvatuksessa?
Mitä lisäisit produktioon tai mitä jättäisit siitä pois ja miksi?
Miten itse toteutat mediakasvatusta ryhmässäsi?
Mitkä ovat mielestäsi ne mediat, joiden avulla varhaiskasvatuksen mediakasvatusta voitaisiin toteuttaa ja miksi?
Millaista tukea ja koulutusta tarvitsisitte mediakasvatukseen?
Mikä oli hyvää ja mikä kaipaisi kehittämistä medialeikissä?

64

LIITE 5. Tiedote huoltajille
Hyvät vanhemmat!
Olemme kokoontuneet lasten kanssa Medialeikki-kerhoon kuuden viikon ajan (6
krt). Toteuttamastani Medialeikistä on syntynyt lapsille oma digitaalinen kuvakirja,
jonka avulla ja jonka kautta on 2−3-vuotiaiden lasten mediakasvatus tehty näkyväksi osaksi kasvua, kehitystä ja työskentelyprosesseja.
Digitaalisen kuvakirjan avulla lapsi voi myös itse palata rauhassa omien koettujen
tunteidensa äärelle ja halutessanne voitte yhdessä lisätä siihen ääntä tai tekstiä
lapsenne kanssa kotona. Lähettäkää minulle sähköpostia omista sähköpostitileistänne mihin haluatte ottaa vastaan digitaalisen kuvakirjan, os. erika.soliankine@student.diak.fi tai anna sähköpostiyhteystietosi lapsiryhmän kasvattajalle
20.12.2019 mennessä niin lähetän digitaalisen kuvakirjan ja sen avaamiseen ohjeet sähköpostiisi.
Opinnäytetyöni ja Medialeikin jatkokehittelyn kannalta on minulle tärkeää saada
palautetta Medialeikki-työskentelystä. Olen liittänyt tähän tiedotteeseen mukaan
palautelomakkeen, johon toivon vanhempien vastaavan sähköisesti os. erika.soliankine@student.diak.fi tai kirjallisesti (palautus lapsiryhmän kasvattajalle)
20.01.2020 mennessä.
Medialeikkiä olen toteuttanut mediataiteilija Markus Renvallin luoman lapsia osallistavan mediataiteen pedagogisen toteutuksen mukaisesti.
Ystävällisin yhteistyöterveisin,
Erika Soliankine
Sosionomi (AMK) opiskelija
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki
Kysymykset opinnäytteestäni tai sen toteutuksesta voi lähettää sähköpostiini
erika.soliankine@student.diak.fi
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LIITE 6. Medialeikki-mallinnus

MEDIALEIKKI
Medialeikin voi esimerkiksi aloittaa toteutuksella, joka koostuu kuudesta erillisestä tuokiosta, joissa käsitellään kahta
erilaista teemaa.

Tuokiot sopivat toteutettavaksi esimerkiksi päiväkodissa pienten alle
kolmevuotiaiden

lasten

ryhmässä.

Vaikka

tuokiot eivät ole teemoiltaan samanlaisia on niillä sama runko
jokaisella kerralla. Ne aloitetaan alkulaululla, esimerkiksi Matti Medianallen kirjan
katsomisella, medialeikin sääntöjen kertaamisella ja päätetään jokaisella kerralla
jokaisen oman kuvakirjan katsomiseen ja loppulauluun.

Alkulaulun tarkoituksena on huomioida jokainen lapsi yksilöllisesti ja Matin kirjan
avulla johdatellaan lapset tuokioiden teemoihin.
Tuokion pääpaino on lasten ilossa ja tekemisessä ja yhteisissä jaetuissa merkityksissä kuvan kautta. Samankaltaisena toistuva struktuuri tuokiosta toiseen tuo
mielestäni selkeyttä, turvallisen olon ja vähentää levottomuutta lapsissa tuokioiden ajaksi.

Yhden tuokion on tarkoitus kestää noin 30 minuuttia. Toteuttamassani medialeikissä viisi kuudesta tuokiosta toteutettiin suunnitellussa tilassa ryhmän nukkumahuoneessa ja yksi ryhmän ruokailutilassa, joka osoittautui lasten kannalta
ryhmässä levottomuutta lisääväksi tekijäksi.

Tuokiot on hyvä valmistella hyvissä ajoin ennen tuokioiden alkua.
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KUVA 1. Suunnitelma tuokioista
Medialeikin säännöt ja kuvausohje:

KUVA 2. Medialeikin säännöt (Santavuori 6, 2011a)
Nämä kuvaukseen tarkoitetut ohjeet soveltuvat myös äänittämiseen. (Santavuori
2011a, 5-12.)
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MEDIALEIKKI-TOIMINNAN MALLINNUS
Tuokion nimi:
Medialeikki-kerho Teema 1, tutustuminen
Kerrat 1-3:
1. Tutustuminen
2. Mieluista tekemistä
3. Lempipaikkani
Osallistujien lukumäärä ja mahdollisesti muuta kuvausta ryhmästä:
Neljä 2−3-vuotiasta lasta. (Lasten mukana on yksi ”oma” tärkeä aikuinen, ryhmän varhaiskasvatusopettaja, johon lapset ovat luoneet luottamussuhteen)
Medialeikki-ohjaaja
Ikäryhmä: 2−3
Henkilöstön osallistujat: 1-2
Tavoite tai tavoitteet:
•

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018
→laaja-alainen osaaminen
→oppimisen osa-alueet

•

Vuorovaikutuksessa oleminen ja siihen tukeminen

•

Monilukutaidon ja TVT-taitojen toteutus mediakasvatuksen keinoin

•

Alle kolmevuotiaan tärkeänä pitämät asiat
→ nähdyksi ja kuulluksi tulemisen keinoja, osallisuus ja toimijuus

•

Pedagoginen dokumentaatio

Käytettävä aika: n. 30 min
Välineet: Tablettitietokone, eriväriset istuinalustat lapsille
Valmistelut:
– edellisenä/ edellisinä päivinä
– samana päivänä
Tabletteihin on hyvä ennakolta ladata Android Play kaupasta ”My Picture Book”
-sovellus ja luoda kaikille osallistuville lapsille oma digitaalinen kuvakirja, jokainen kirjoista siihen tablettiin millä lapsen on tarkoitus ottaa kuvia.
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Jos haluaa hyödyntää oma tekemää digitaalista kuvakirjaa mallinnuksena lapsille on se myös hyvä tehdä etukäteen. (Esim. Matti Medianalle)
Jos hyödyntää kuvatukea on syytä etsiä kuvat etukäteen esim. papunet-internetsivuston kuvatyökalusta.
Toiminnan sisältö:
– eri vaiheineen
1. Yhteinen kokoontuminen piiriin. Kukin lapsista saa valita erivärisistä
alustoista mieluisan värin, jolla voisivat istua tuokion alun ennen kuvien
ottoa
2. Tervehdys laulu: ”Hei, hei, kiva kun olet täällä.” -laulu. Laulussa käydään kaikkien nimet läpi ja kun, lapsi tai tarvittaessa aikuinen oli kertonut lapsen nimen niin se lauletaan.
3. Lapsille näytetään esim. omatekemä digitaalinen kuvakirja, jonka voi
tehdä esim. My Picture Book -sovelluksella ja asennetaan Android
Play sovelluskaupasta. Lapsille on myös hyvä näyttää kuvatukea hyödyntäen mitä tullaan yhdessä tekemään.
(Toteutetussa Medialeikissä käytettiin tekijän oma tekemää digitaalista
kuvakirjaa, jossa Matti Medianalle kertoo oman aamunsa aloituksestaan kuvin ja äänin. Lopussa on Medialeikki-mallin mukaiset kuvaus
ohjeet, jotka käydään sanallisesti sekä kuvatuen kanssa läpi lasten
kanssa.)
4. Medianallen digitaaliseen kuvakirjaan lisääntyy kullekin kerralle uusi
sivu.
•

Ensimmäiselle (1. Tutustuminen) kerralle esim. kuvia Matin arkipuuhista ja kuvia, joissa kerrotaan Medialeikin säännöt

•

Toiselle (2. Mieluista tekemistä) kerralle esim. kuva Matin mieluisasta tekemisestä viikon aikana → myös sama aihe lapsille toisella
kuvauskerralla

•

Kolmannella (3. Lempipaikkani) kuvaus kerralle Matti oli ottanut kuvan omasta lempipaikastaan → myös lapset saivat ottaa myös kuvia
lempipaikoistaan.)
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5. Matin kuvakirjan katsomisen jälkeen ohjataan lapsia niin, että he ottavat kukin omilla tableteillaan kolme kuvaa, joista saavat valita kuvakirjaansa yhden.
6. Kuvakirjat katsotaan lopuksi yhdessä läpi ja lauletaan laulu ”Heipä
heipä hei, nyt on leikit leikitty ja lähdettävä on.”
Huomioitavaa:
Perheille lähetetään kuvakirjat sähköisesti ja ohjeet niiden lataamiseen, jotta
vanhemmat pääsevät yhdessä lapsen kanssa rauhassa tutustumaan kuvakirjaan.
Eettiset kysymykset:
Osallistumislupa lapsille ja lapsilta. Tiedotus perheille toiminnan etenemisestä.
Medialeikki-kertojen loputtua perheille lähetetään kunkin lapsen oma digitaalinen kuvakirja.
Palautteen kerääminen:
Palaute tai loppuarviointi perheiltä Medialeikki-kertojen päätyttyä vanhemmilta
esim.:
Millaisena koette digitaalisen kuvakirjan käytön yhdessä lapsen kanssa?
Halusiko lapsi keskustella digitaalisen kuvakirjan kuvista? Mitä?
Palasiko lapsi katsomaan kuvia uudelleen, yhdessä vanhemman kanssa tai itsekseen?
Koetteko, että saitte rakennettua digitaalista kuvakirjaa yhdessä lapsen
kanssa? Millä tavalla?
Mitä olisitte toivoneet lisää? Mitä muuttaisitte?
Mitä muuta haluaisit kertoa?

70

Tuokion nimi:
Medialeikki-kerho Teema 2, tunteet
Kerrat 4-6:
4. ”Miltä tuntuu nallesta”
5. Tärkeä lelu
6. Nimetyt tunteet
Osallistujien lukumäärä ja mahdollisesti muuta kuvausta ryhmästä:
Neljä 2−3-vuotiasta lasta. (Lasten mukana on yksi ”oma” tärkeä aikuinen, ryhmän varhaiskasvatusopettaja, johon lapset ovat luoneet luottamussuhteen)
Medialeikki-ohjaaja
Ikäryhmä: 2−3
Henkilöstön osallistujat: 1-2
Tavoite tai tavoitteet:
•

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018

→laaja-alainen osaaminen
→oppimisen osa-alueet
• Vuorovaikutuksessa oleminen ja siihen tukeminen
•

Monilukutaidon ja TVT-taitojen toteutus mediakasvatuksen keinoin

•

Alle kolme vuotiaan tärkeänä pitämät asiat
→ nähdyksi ja kuulluksi tulemisen keinoja, osallisuus ja toimijuus

•

Pedagoginen dokumentaatio

•

Antaa lupa itsensä hyvänä pitämiseen, jokaisella on oikeus nähdä itsensä arvokkaana ja merkityksellisenä. (Savolainen 2009, 220.)

•

Otettuaan oman valokuvansa -teoksesta teoksen sisällä konkretisoituu
esimerkki taiteen kehyksistä, jossa lapsi ja pedagogiikka luovat taidetta. Lapsi saa ja pystyy tasa-arvoisesti etsimään omaa taiteellista ilmaisuaan ja saa aikaan merkitsevää kerrontaa, samalla kehittyy mediakriittinen ajattelu. Todellisuutta tutkimalla, muokkaamalla ja muuntamalla avautuu todellisuus näkyviin erilaisena erilasissa valaistuksissa.
(Santavuori 2011b, 39.)

•

Tunteen nimeäminen tai sen osoittaminen vaikkakin vain mittaristosta
ja siitä kuvan ottaminen osoittaa mielestäni lapsen vahvaa luottamusta
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siihen, että hänen tunteensa on hyväksytty ja merkityksellinen oli se
sitten mikä tahansa.
Käytettävä aika: n. 30 min
Välineet: Tablettitietokone, eriväriset istuinalustat lapsille, itse rakentama värivalotalo
(kts.
https://drive.google.com/file/d/0B3131nVS1keiWC1YVzhFd3UzREU/view),
lapsen oma lelu. esim. viitottu rakkaus internet sivuilta tunnemittari
Valmistelut:
– edellisenä/ edellisinä päivinä
– samana päivänä
Värivalotalo on Markus Renvallin lasten kuvaustehtäväksi kehittämä esimerkki
soveltavasta mediataiteesta. Lapsen tehdessä valintaa muun muassa talon sisällä olevasta väristä ja kun hän on asettanut oman lelun talon sisälle, on hän
tehnyt jo esteettistä valintaa omien tuntemuksiensa pohjalta
Etsi Kielinuppu yhteen laulu ”Miltä tuntuu nallesta”” -niminen musiikkikappale,
joka on Kielinuppu nimisen yhtyeen laulu (Kielinuppu a).
Kielinuppuyhtyeen laulut ovat kehitetty tukemaan varhaiskasvatusikäisten lasten kielenkehitystä (Kielinuppu b). Osa materiaaleista on ilmaiseksi ladattavissa kielinuppu.fi sivustolla (Kielinuppu a).
Jos haluaa hyödyntää oma tekemää digitaalista kuvakirjaa mallinnuksena lapsille on se myös hyvä tehdä etukäteen.
Jos hyödyntää kuvatukea on syytä etsiä kuvat etukäteen esim. papunet-internetsivuston kuvatyökalusta.
Toiminnan sisältö:
– eri vaiheineen
1. Yhteinen kokoontuminen piiriin. Kukin lapsista saa valita erivärisistä
alustoista mieluisan värin, jolla voisivat istua tuokion alun ennen kuvien ottoa
2. Tervehdys laulu: ”Hei, hei, kiva kun olet täällä.” -laulu. Laulussa
käydään kaikkien nimet läpi ja kun, lapsi tai tarvittaessa aikuinen oli
kertonut lapsen nimen niin se lauletaan.
3. Lapsille näytetään esim. omatekemä digitaalinen kuvakirja, jonka
voi tehdä esim. My Picture Book -sovelluksella ja asennetaan
Android Play sovelluskaupasta. Lapsille on myös hyvä näyttää kuvatukea hyödyntäen mitä tullaan yhdessä tekemään.
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4. Medialeikin mallinnuksessa käytettiin tekijän oma tekemää digitaalista kuvakirjaa, jossa Matti Medianalle kertoo oman aamunsa aloituksestaan kuvin ja äänin. Lopussa on Medialeikki-mallin mukaiset
kuvaus ohjeet, jotka kävin kuvakirjan, sanallisesti sekä kuvatuen
kanssa läpi lasten kanssa.
5. Medianallen digitaaliseen kuva kirjaan lisääntyy kullekin kerralle
uusi sivu.
•

Neljännelle (4. ”Miltä tuntuu nallesta”) kerralle kuunnellaan laulu
”Miltä tuntuu nallesta””
Kappaleen kuuntelun jälkeen otetaan medialeikin sääntöjen mukaan
itsestä ja omasta tunteesta kuva, joka liitetään omaan digitaaliseen
kuvakirjaan ja josta voi halutessaan kertoa tarinan.

•

Viidennellä (5. Tärkeä lelu) kerralla kuunnellaan laulu ”Miltä tuntuu
nallesta”. Kappaleen kuuntelun jälkeen otetaan medialeikin sääntöjen
mukaan kuvia. Omaa lelua kuvataan värivalotalossa. Ennen värivalotaloon tutustumista kysytään kunkin lapsen omaa tunnetta ja värivalotalo kuvauksen jälkeen kysytään tunnetta uudelleen.

•

Kuudennella (6. Nimetyt tunteet) kerralla käytettään myös värivalotaloa. Tuokio aloitetaan, kuten edellisilläkin kerroilla katsoen Matti nallen digitaalista kuvakirjaa ja siihen tutustuen. Erilaisia tunteita nimetään ”Miltä tuntuu nallesta” -kappaleen jälkeen. Tunteiden nimeämiseen voi käyttää myös viitottu rakkaussivun tunnetaito materiaalia.)
6. Matin kuvakirjan katsomisen jälkeen ohjataan lapsia niin, että he ottavat kukin omilla tableteillaan kolme kuvaa, joista saavat valita kuvakirjaansa yhden.
7. Kuvakirjat katsotaan lopuksi yhdessä läpi ja lauletaan laulu ”Heipä
heipä hei, nyt on leikit leikitty ja lähdettävä on.”

Huomioitavaa:
Värivalotalon voit rakentaa vaikkapa isosta pahvilaatikosta ja väriä kaukosäätimellä vaihtavista valoista.
Perheille lähetetään kuvakirjat sähköisesti ja ohjeet niiden lataamiseen, jotta
vanhemmat pääsevät yhdessä lapsen kanssa rauhassa tutustumaan kuvakirjaan.
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Eettiset kysymykset:
Osallistumislupa lapsille ja lapsilta. Tiedotus perheille toiminnan etenemisestä.
Medialeikki-kertojen loputtua perheille lähetetään sähköisesti jokaisen lapsen
oma digitaalinen kuvakirja.
Palautteen kerääminen:
Palaute tai loppuarviointi perheiltä Medialeikki-kertojen päätyttyä, esim.:
Millaisena koette digitaalisen kuvakirjan käytön yhdessä lapsen kanssa?
Halusiko lapsi keskustella digitaalisen kuvakirjan kuvista? Mitä?
Palasiko lapsi katsomaan kuvia uudelleen, yhdessä vanhemman kanssa tai itsekseen?
Koetteko, että saitte rakennettua digitaalista kuvakirjaa yhdessä lapsen
kanssa? Millä tavalla?
Mitä olisitte toivoneet lisää? Mitä muuttaisitte?
Mitä muuta haluaisit kertoa?

