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1 Johdanto 

 

 

Mediakulttuurin merkitys on lisääntynyt merkittävästi lasten elämässä viimeisien 

vuosien aikana. Tämän päivän lapset ovat syntyneet jatkuvasti kehittyvään ja mo-

nipuolisempaan mediayhteiskuntaan ja laiteviidakkoon, minkä takia media on su-

lautunut myös osaksi lasten leikkiä ja arkea. (Korhonen 2010, 28–29.) Nykypäi-

vän monipuolisen ja laajan mediatarjonnan ansiosta lapsilla on aikaisempiin 

sukupolviin verrattuna erittäin hyvät valmiudet oppia erilaisten medialaitteiden ja 

-alustojen käyttöä. Media on läsnä lapsen maailmassa päivittäin eri muodoissa, 

joskus jopa useita tunteja päivässä. (Martsola & Mäkelä-Rönnholm 2006, 53.) 

 

 

Saimme toimeksiannon Päiväkoti Peikonmarjasta, joka on yksityinen, kodinomai-

nen päiväkoti Joensuun Marjalassa. Opinnäytetyömme aiheeksi valikoitui media-

kasvatus toimeksiantajan toiveiden ja tarpeiden sekä aiheen ajankohtaisuuden 

valossa. Opinnäyteyömme on luonteeltaan toiminnallinen, ja toimintaamme osal-

listui seitsemästä kahdeksaan 1–5-vuotiasta lasta. Järjestimme Päiväkoti Peikon-

marjan tiloissa neljänä päivänä (17.11–20.11.2020) teemoitettuja media-aiheisia 

tuokioita, jotka nivoutuivat kokonaisuudeksi opinnäytetyötämme varten luo-

mamme Mediamäyrä-hahmon avulla. Toimintatuokioiden lisäksi kasasimme toi-

meksiantajamme toiveiden ja tarpeiden mukaan vinkkivihkosen mediakasvatuk-

sesta päiväkodin käyttöön. Vihkosessa on tiivis tietopaketti mediakasvatuksesta 

ja monilukutaidosta sekä monipuolisia media-aiheisia harjoituksia ja linkkivink-

kejä. Vinkkivihkonen on erillisenä liitteenä PDF-tiedostona suuren kokonsa takia. 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuoda mediakasvatusta osaksi päiväkodin jo-

kapäiväistä arkea ja antaa päiväkoin työntekijöille työkaluja, uusia näkökulmia ja 

rohkeutta sen toteuttamiseen. Tarkoituksena oli myös luoda lapsille turvallisia 

mediankäyttökokemuksia sekä antaa välineitä turvallista mediankäyttöä varten. 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli tukea Päiväkoti Peikonmarjan henkilökuntaa 
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mediakasvatuksen aihealueella. Pyrimme antamaan työmme kautta uusia näkö-

kulmia ja ajatuksia monipuoliseen, turvalliseen, lapsilähtöiseen ja mielekkääseen 

mediakasvatukseen. 

 

 

Käymme raportissamme läpi varhaiskasvatuksen sekä mediakasvatuksen aihe-

piirin käsitteitä. Esittelemme myös aiheesta aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia, 

opinnäytetyömme tarkoituksen ja tavoitteen, menetelmälliset valinnat sekä opin-

näytetyöprosessin kulkua. Avaamme myös toteuttamamme toiminnallisen osuu-

den ja tuotoksen sekä niistä saamamme palautteen. Lisäksi arvioimme asetta-

mamme tavoitteen toteutumista sekä toimintaosiomme ja tuotoksemme 

merkitystä. Raporttimme pohdintaosiossa tarkastelemme opinnäytetyömme luo-

tettavuutta ja eettisyyttä sekä omaa oppimistamme ja ammatillista kasvua. Li-

säksi pohdimme myös opinnäytetyömme hyödynnettävyyttä sekä jatkotutki-

musideoita. 
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2 Varhaiskasvatus 

 

 

2.1 Mitä varhaiskasvatus on? 
 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan yhteiskunnallista, lasten tasa-arvoisuutta ja yh-

denvertaisuutta edistävää ja syrjäytymistä ehkäisevää palvelua. Se on osa suo-

malaista koulutusjärjestelmää ja sitä pidetään merkittävänä vaiheena lasten kas-

vamisen ja oppimisen näkökulmasta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2018.) Käytännössä varhaiskasvatus on lapsuuden erilaisissa kasvu- ja oppimis-

ympäristöissä tapahtuvaa suunnitelmallista ja tavoitteellista pedagogista ja kas-

vatuksellista toimintaa, joka tukee kotona tapahtuvaa kasvatusta sekä lasten hy-

vinvointia. Tämä toiminta perustuu aikuisen ja lasten väliseen vuorovaikutukseen 

sekä aikuisten välillä tapahtuvaan yhteistyöhön ja toimintaan. (Nummenmaa 

2001, 27.)  

 

Varhaiskasvatusta järjestetään pääasiassa päiväkodeissa ja perhepäivähoi-

dossa, mutta sitä voidaan järjestää myös avoimena varhaiskasvatustoimintana, 

kuten kerho- tai leikkitoimintana. Jokainen alle kouluikäinen lapsi on oikeutettu 

varhaiskasvatukseen, johon osallistumisesta päättävät lasten huoltajat. (Opetus-

hallitus, 2018.) Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lasten kasvua, kehitystä 

ja oppimista sekä edistää lapsen hyvinvointia tekemällä yhteistyötä lasten huol-

tajien kanssa. Varhaiskasvatus tukee lisäksi lasten huoltajia kasvatustyössä sekä 

mahdollistaa heidän osallistumisensa opiskeluun tai työelämään. (Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet 2018, 14.)  
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2.2 Varhaiskasvatuslaki 
 

Kunnalla on velvollisuus järjestää varhaiskasvatusta kunnan tarpeiden mukaan. 

Varhaiskasvatuksen valtakunnallisista tavoitteista säädetään varhaiskasvatus-

laissa (Varhaiskasvatuslaki §3), joka pitää sisällään monia erilaisia varhaiskas-

vatuksen tavoitteita. Varhaiskasvatuslaki on säätänyt, että varhaiskasvatusta jär-

jestettäessä ja suunniteltaessa on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. 

(Varhaiskasvatuslaki §4.) 

 

Lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia tulee edistää 

jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaan, sekä tukea oppimisen edellytyksiä 

tasa-arvoisesti. Pedagogista toimintaa voidaan toteuttaa siten, että se perustuu 

lasten leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön. On myös varmistet-

tava, että varhaiskasvatusympäristö on oppimista edistävä, kehittävä, terveelli-

nen ja turvallinen. Tärkeää on myös tunnistaa lasten yksilöllisen tuen tarve ja 

järjestää sen pohjalta tarkoituksenmukaista tukea tarvittaessa monialaisessa yh-

teistyössä. Tavoitteena on myös kehittää lasten yhteistyö- ja vuorovaikutustai-

toja, sekä edistää lasten toimimista vertaisryhmässä. Lapsia ohjataan myös eet-

tisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja 

yhteiskunnan jäsenyyteen. (Varhaiskasvatuslaki §3) 

 

 

2.3 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet perustuvat varhaiskasvatuslakiin. Se on 

opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jossa määrätään paikka-

kuntien ja lasten yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen ja että 

varhaiskasvatus toteutetaan. Perustana varhaiskasvatussuunnitelman perustei-

den laatimiselle toimii erityisesti varhaiskasvatuslaki. Esiopetus on myös osa var-

haiskasvatusta, josta määrää perusopetuslaki. (Opetushallitus 2018, 3.) Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet määrää varhaiskasvatuksen toteutuksen 
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keskeiset tavoitteet ja sisällöt, varhaiskasvatuksen järjestäjän ja lasten huoltajien 

välisen yhteistyön, monialaisen yhteistyön sekä lapsen varhaiskasvatussuunni-

telman sisällön. (Opetushallitus 2018, 3–4.)  

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin on kirjattu viisi eri oppimisen osa-alu-

etta: kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, 

tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn. Nämä kyseiset osa-

alueet toimivat varhaiskasvattajien ohjenuorina monipuoliseen pedagogisen toi-

minnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Oppimisen osa-alueet eivät kuitenkaan 

ole toisistaan irrallisia kokonaisuuksia, vaan niitä sovelletaan ja yhdistellään 

muun muassa lasten osaamisen ja kehitystason mukaisesti. ”Kielten rikas maa-

ilma”-oppimisen alueessa varhaiskasvatuksen tehtäväksi on asetettu lasten kie-

lellisten aitojen ja valmiuksien vahvistaminen sekä kielellisen identiteetin kehityk-

sen tukeminen. ”Ilmaisun monet muodot”-oppimisen alueessa 

varhaiskasvatuksen tehtävänä on tutustuttaa lapsia eri taiteenaloihin sekä kult-

tuuriperintöön. Lisäksi tehtävänä on myös tukea lapsia tavoitteellisesti sanallisen, 

kuvallisen, musiikillisen sekä kehollisen ilmaisun kehittymisessä. ”Minä ja meidän 

yhteisömme”-oppimisen alueessa varhaiskasvatuksen tehtävänä on kehittää las-

ten lähiympäristön monimuotoisuuden ymmärtämistä ja siinä toimimista. Tehtä-

vän toteutusta lähestytään muun muassa eettisen ajattelun sekä median näkö-

kulmista. ”Tutkin ja toimin ympäristössäni”-oppimisen alueessa 

varhaiskasvatuksen tehtäväksi on asetettu antaa lapsille valmiuksia ja työkaluja 

havainnoida, ymmärtää ja jäsennellä ympäristöään esimerkiksi toimimalla luon-

nossa. ”Kasvan, liikun ja kehityn”-oppimisen alueeseen puolestaan sisältyy ta-

voitteita terveyteen, turvallisuuteen, liikkumiseen sekä ruokakasvatukseen liit-

tyen. Varhaiskasvatuksen tehtäväksi on asetettu luoda pohja lasten hyvinvointia 

ja niin henkistä kuin fyysistä terveyttä edistävälle elämäntavalle yhteistyössä 

huoltajien kanssa.  (Opetushallitus 2018, 40–49.) 

 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa pedagogiikka pohjautuu määriteltyyn 

arvoperustaan ja käsitykseen lapsesta, lapsuudesta sekä oppimisesta. Pedago-

giikalla tarkoitetaan erityisesti kasvatus- ja varhaiskasvatustieteelliseen tietoon 
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perustuvaa tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa lasten oppimisen sekä hy-

vinvoinnin takaamiseksi. Pedagogiikka näkyy muun muassa opetuksen ja hoidon 

kokonaisuudessa sekä varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa. (Opetushallitus 

2018, 22.) 

 

 

3 Mediakasvatus 

 

 

3.1 Media 
 

Media on jatkuvasti läsnä arkipäiväisessä elämässämme. Media viestinnän väli-

neenä tai sisältönä voi olla mm. mainoskuva, uutiskuva, kirja, radio, televisio, tie-

tokone (netti), puhelin, uutiset yms. (Stakes, 9). Lapsen herätessä aamulla hän 

voi nähdä vanhempansa lukemassa sanomalehteä ruokapöydässä. Taustalla on 

televisio auki, josta tulee Aamu-tv. Ennen töihin lähtöä isä ajastaa televisiosta 

moottoriurheilua, jotta voi katsoa ne myöhemmin kotiin tultuaan. Äiti ottaa väsy-

neestä isästä kuvan puhelimellaan. Automatkalla päiväkotiin radiosta kuuluu mu-

siikkia ja mainoksia. Kun auton ikkunasta katsoo ulos, lapsi näkee erilaisia mai-

noskylttejä bussipysäkeillä ja kauppojen pihoissa. Päiväkotiin päästyään lapsi 

kohtaa sisällä kirjoja, julisteita ja ohjeita seinällä. Aamupiirissä käydään läpi ka-

lenteria. Päivälevolla kuunnellaan esimerkiksi äänisatua. Jokainen on jatkuvasti 

alttiina medialle arkipäiväisessä elämässään. (Kylmänen 2010, 8.) 

 

Medialla tarkoitetaan välineitä, jotka mahdollistavat viestittämisen ja viestien vas-

taanottamisen sekä niiden sisältöjä ja käytänteitä, jotka ovat muodostuneet väli-

neiden ympärille (Niinistö. 2006, 8). Media sanana on lähtöisin latinankielisestä 

sanasta medium, joka tarkoittaa välissä tai keskellä. Sana medium viittaa välittei-

seen vuorovaikutukseen. Media-sanalla viitataan muun muassa konkreettisiin 

mediavälineisiin, niillä tuotettaviin ja välitettäviin mediasisältöihin tai yleisemmin 

media-alaan ja sillä alalla toimiviin organisaatioihin. Mediavälineitä ovat mm. 

joukkotiedotusvälineet kuten älypuhelimet, tv ja radio. Mediasisältöihin kuuluvat 
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esimerkiksi pelit, elokuvat, valokuvat sekä tv- ja radio-ohjelmat. (Mediataitokoulu, 

2015.) 

 

 

3.2 Lapsi ja media 
 

 

Media ja sen eri muodot tuovat paljon positiivisia vaikutuksia lapsen elämään. 

Lapsi alkaa muodostamaan ja rakentamaan kuvaa itsestään ja omasta persoo-

nastaan varhaisen leikki-iän vaiheessa. Pieni lapsi on aluksi hyvinkin itsekeskei-

nen, mutta alkaa vähitellen osoittamaan empatian alkeita. Empatian kehitystä tu-

kevat erilaiset sadut ja muut median avulla tuotetut tarinat, sillä ne tarjoavat 

lapselle mahdollisuuden samaistumiseen. Lapsi voi esimerkiksi samaistua jos-

sain sadussa, televisio-ohjelmassa tai pelissä olevan hahmon kokemiin tunteisiin. 

Esimerkiksi hahmon ollessa surullinen saattaa hahmon tunteet heijastua lap-

seen, jolloin lasta saattaa alkaa itkettämään. Tällaiset erilaiset tunne-elämykset 

kehittävät lapsen tunteiden hallintaa. (Mustonen 2006, 16.) 

 

 

Lapsi alkaa kiinnostumaan eri asioista uudella tavalla varhaisen leikki-iän vai-

heessa, kuten erilaisten kuvien katselusta. Kirjat ja erilaiset kuvat auttavat lasta 

tunnistamaan ja nimeämään asioita, esineitä ja erilaisia tunnetiloja. Kuvia ja vi-

deoita voidaan katsella myös vaikkapa tabletin tai tietokoneen ruudulta, jolloin 

kuvaan voi sisällyttää myös ääntä, joka voi tehdä oppimisesta tehokkaampaa. 

(Korhonen 2010, 11–12.) Erilaiset kuvat, hauskat äänet, musiikki ja niiden yhdis-

telmät voivat saada lapsen viihtymään ruudun ääressä kuitenkin pitkiäkin aikoja. 

Tällöin lasten vanhemmilla on vastuullisina mediakasvattajina tehtävänä rajoittaa 

sähköisten mediavälineiden käyttöä esimerkiksi asettamalla päivittäisen ruutu-

ajan. (Mustonen 2006, 17.) 

 

 

Lapselle on erittäin ominaista tarkkailla, tutkia ja matkia muiden ihmisten toimin-

taa ja tekemisiä. Kuten elämässä niin myös mediassa esiintyy hahmoja, jotka 
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ovat hyvin samaistuttavia. Hahmot tarjoavat lapselle mahdollisuuden mallioppi-

miseen matkimisen avulla. Etenkin sähköisen median tuottamat tarinat sisältävät 

paljon tehokkaita toimintamalleja. (Korhonen 2010, 15.) Lapsi voi oppia mediasta 

muun muassa omien tunteiden ilmaisua, tekemään erilaisia askartelutöitä, erilai-

sia liikuntalajeja ja niiden sääntöjä. On hyvä pitää mielessä, että mallioppimisessa 

median kautta lapsi voi myös sisäistää näkemiään väkivaltaisia toimitapoja, jotka 

voivat puolestaan näkyä esimerkiksi lapsen rajuissa leikeissä. Siksi on erityisen 

tärkeää muistaa suojella lasta hänelle sopimattomilta mediasisällöiltä. (Mustonen 

2006, 17.) On siis hyvä, että lapsen vanhemmat vastuullisina mediakasvattajina 

noudattavat tarkasti eri ohjelmien ja pelien ikärajoituksia niistä lipsumatta. 

 

 

Lapsi voi oppia televisiota katsellessaan esimerkiksi eläimiin ja ympäristöön liit-

tyviä asioita lapsille sopivien luonto-ohjelmien kautta. Jotkin lastenohjelmat sisäl-

tävät opetuksellisia elementtejä, kuten esimerkiksi Pikku kakkonen. (Korhonen 

2010, 12.) Varhaisen ja myöhäisen leikki-iän paikkeilla lapsi alkaa kehittämään 

kykyään hahmottaa faktan ja fiktion eroja. Lapsi alkaa näkemään viihdemedian 

sisällöt ja juonikokonaisuudet aivan uudessa valossa syy-seuraussuhteiden ym-

märryksen kehittyessä. (Mustonen 2006, 19.) Televisiota katsellessa koko per-

heen kanssa voi parhaimmillaan lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sosiaalista 

kanssakäymistä perheenjäsenten välillä. Vaikka myöhäisessä leikki-iässä lapsen 

todellisuuden ja fiktion raja selkeytyy, saattaa silti jotkin eri medioiden fiktiiviset 

hahmot ja möröt tuntua pelottavilta. Siksi on tärkeää, että vanhemmat osaisivat 

tulkita ja lukea lapsen reaktioita erilaisissa mediankäyttötilanteissa. Tärkeää olisi 

pystyä käsittelemään lapselle mediasta heränneet tuntemukset ja kysymykset 

heti tuoreeltaan. Lapselta voidaan kysyä esimerkiksi, oliko ohjelmassa jotain pe-

lottavaa tai ikävää, jolloin lapsi voi oppia reflektoimaan tunteitaan, mikä taas puo-

lestaan auttaa häntä jatkossa tunnistamaan ja hallitsemaan näitä tuntemuksia 

paremmin. (Korhonen 2010, 27.) Tällaisissa tilanteissa aikuinen mediakasvatta-

jan roolissa pystyy opettamaan lapselle mediakriittisyyttä. Näiden lisäksi televi-

sion yhdessä katseleminen mahdollistaa sen, että aikuinen näkee itse omin sil-

min, mitä lapset televisiosta katselevat. (Korhonen 2010, 11–13.) 
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Lapsi saattaa pelata videopelejä tai katsella televisiota myös silloin, kun vanhem-

mat tekevät esimerkiksi kotitöitä. Silloin media toimii eräänlaisena sosiaalisena 

tukena. Siihen on kuitenkin hyvä suhtautua kriittisesti, onko ruutu oikeasti hyvä 

sosiaalisen tuen tarjoaja, sillä ruutu ei voi tarjota inhimillisiä ominaisuuksia kuten 

empatiaa ja vastavuoroisuutta, jotka ovat sosiaalisen tuen tarjoajina hyvin olen-

naisia ja tärkeitä. (Korhonen 2010, 11.) 

 

 

3.3 Median haitat lapselle 
 

 

Media vaikuttaa lapsen kehitykseen monella tavalla, kuten tunne-elämän kehityk-

seen ja sosiaaliseen kehitykseen. Sillä on vaikutusta myös lapsen kokonaisper-

soonallisuuteen ja siihen, kuinka lapsi reagoi ja kokee maailman hänen ympäril-

lään. Lapsi on altis ympäristövaikutuksille, jotka puolestaan vaikuttavat lapsen 

itsetuntoon ja maailmankuvaan. Medialla on vaikutusta lapsen moraaliseen kehi-

tykseen, kuin myös hänen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiinsa. (Martsola & Mä-

kelä-Rönnholm 2006, 53.) 

 

 

Media voi olla lapsen elämässä niin sanotusti ”kaksiteräinen miekka”, sillä me-

diankäyttö voi olla yhteyksissä myös moniin ongelmiin kaiken hyvänkin lisäksi. 

Lapsen rajoittamaton televisionkatselu -ja peliaika voi näyttäytyä esimerkiksi lii-

kunnansaannin puutteena. Liian vähäisen liikunnan seurauksena lapselle voi ke-

hittyä painonhallintaongelmia, syömishäiriöitä ja alentunut fyysinen kunto ja aktii-

visuus. Jos sähköistä mediaa käyttää liikaa etenkin ilta-aikaan ja yhdistää siihen 

vielä vähäisen liikunnansaannin, voi se heikentää myös lapsen unensaantia, 

mikä taas puolestaan voi johtaa keskittymis- ja oppimisvaikeuksiin. Huonot yö-

unet voivat lapsella olla myös kytköksissä televisio-ohjelmista tulleiden pelkojen 

näyttäytymisenä painajaisissa. Rajoittamaton mediankäyttö voi näkyä myös per-

heen sisällä siten, että medialaitteita tuodaan jopa ruokapöytään asti. (Korhonen 

2010, 12–19.) 
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Pelot, jotka lapsi on kokenut sähköisen median kautta, saattavat ilmaantua pel-

koina arkielämän tilanteissa. Esimerkiksi yöllä vessassa käyminen tai yksin pime-

ässä huoneessa nukkuminen saattavat tuntua lapsesta pelottavilta asioilta. Tele-

visio-ohjelmasta nähty tapahtuma voi siirtyä lapsen arkeen siten, että hän alkaa 

pelätä jotain pahaa tapahtuvan hänelle itselleen tai hänen läheisilleen esimerkiksi 

kauppareissun aikana. Joissain tapauksissa tv-ruudulta tarttuneet pelot voivat 

käydä hyvinkin hallitseviksi lapsen ajatuksissa. (Korhonen 2010, 14.) 

 

 

Lapset ovat hyvin yksilöllisiä. Jotkut lapset ovat hyvin herkkiä ja voivat ottaa vai-

kutteita itseensä ruudulta näkyvistä ohjelmista helposti. Toiset puolestaan voivat 

katsella monenlaisia ohjelmia ilman, että se näkyisi arjessa haittaavasti. Monet 

lastenohjelmat sisältävät jokseenkin väkivaltaisia kohtauksia ja ääniä, kuten esi-

merkiksi Pokemon, Digimon, Prätkähiiret yms. Monesti näistä ohjelman hah-

moista on saatavilla myös leluja ja keräilyesineitä. Monesti tällaisten ohjelmien 

hahmot näkyvät myös lasten leikeissä ja ne näyttäisivät olevan etenkin pienten 

poikien suosiossa. Tällaiset leikit, jotka ovat saaneet mediasta mallia, näyttäisivät 

olevan osana tämän ajan lasten yhteistä kulttuuria, eikä niitä tulisi lapsilta kieltää-

kään. Voi olla, että lapsi purkaa ahdistustaan ja pelkoaan leikkimällä näiden oh-

jelmien hahmoja. Voi olla myös, että kyse on mallioppimisesta, jossa väkivaltai-

nen käyttäytymistapa on opittu ohjelmista. Kunhan lapsi ei satuta muita 

leikeissään ja kielenkäyttö ei mene levottomaksi, voidaan leikit nähdä sinä het-

kenä lapselle tarpeellisina ja siten ”hyvinä”. Jos leikki kuitenkin ajautuu siihen, 

että lapsi toistuvasti lyö tai uhkailee yms. voidaan miettiä, että voisiko leikkiin liit-

tyvät ohjelmat laittaa jäähylle tai rajoittaa niiden katselua. (Korhonen 2010, 20.) 

 

 

3.4 Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 
 

 

Mediakasvatus on yleistynyt viime vuosien aikana. Se on yhä näkyvämmässä 

osassa varhaiskasvatussuunnitelmaa ja siihen on alettu painostamaan entistä 

enemmän. Mediakasvatus on tavoitteellista vuorovaikutusta, minkä osapuolina 



15 

 

ovat kasvattaja, lapsi sekä mediakulttuuri. Mediakasvatusta voidaan pitää pro-

sessina, jossa on tavoitteena luoda medialukutaitoa sekä edistää lasten taitoja ja 

valmiuksia mediakulttuurissa elämiseen. (Kupiaisen & Sintonen 2009, 31–33.)  

 

 

Mediakasvatus on kirjattu varhaiskasvatussuunnitelmaan ”Minä ja meidän yhtei-

sömme”-oppimisen alueen alle. Se on yksi osa-alue monilukutaidosta. Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteisiin on kirjattu, että mediakasvatuksen tehtävänä 

varhaiskasvatuksessa on tukea lapsen mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja hel-

pottaa itseilmaisua omassa yhteisössään. Mediakasvatusta toteutetaan tutustu-

malla eri medioihin ja tuottamalla mediaa leikkien kautta ja leikinomaisesti turval-

lisessa ympäristössä. Lasten kanssa pohditaan median todenmukaisuutta ja sen 

sisältöä muun muassa harjoittelemalla lähde- ja mediakriittisyyttä. Lapsille ope-

tetaan median oikeinkäyttöä, sekä sen vastuullista käyttöä. Median käytössä on 

otettava huomioon myös oma ja muiden hyvinvointi. Teemat, joita mediassa 

esiintyy, voidaan käsitellä lasten kanssa esimerkiksi liikunnallisin leikein, draa-

man keinoin tai vaikkapa piirtämällä. (Opetushallitus 2018, 45–46.) 

 

 

Monilukutaito on kirjattu varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Se kuuluu 

osaksi laaja-alaisen osaamisen kokonaisuutta. Monilukutaidolla tarkoitetaan eri-

laisten viestien tulkitsemista ja tuottamista. Vuorovaikutuksen näkökulmasta mo-

nilukutaito on keskeinen perustaito. Se on tärkeää myös kulttuurisesti moninais-

ten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämiseen. Perustana 

monilukutaidolle on laaja tekstikäsitys. Erilaiset tekstit voivat olla muun muassa 

kirjoitetussa, puhutussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. Monilu-

kutaitoon sisältyy myös erilaiset lukutaidot, kuten kuvanlukutaito, numeerinen lu-

kutaito, medialukutaito ja peruslukutaito. (Opetushallitus 2018, 26.) 

 

 

Lapsen oppimisen ja ajattelun kannalta monilukutaito on hyvin tärkeää. Monilu-

kutaitoa opetellessa käydään läpi erilaisia asioita, kuten eri asioiden ja esineiden 

nimeämistä ja erilaisten käsitteiden opettelemista. Lapsia kannustetaan tutki-

maan, käyttämään ja tuottamaan viestejä erilaisissa ympäristöissä. Lapsi ei yksin 
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pysty kehittymään monilukutaitoiseksi, vaan hän tarvitsee siihen aikuisen mallia, 

rikasta tekstiympäristöä, lasten tuottamaa kulttuuria sekä lapsille soveltuvia kult-

tuuripalveluja. (Opetushallitus 2018. 26.) 

 

 

Lasten luovaa ajattelua, yhteistoiminnan taitoja sekä lukutaitoa voidaan edistää 

kokeilemalla ja tuottamalla sisältöjä itse ja yhdessä muiden lasten kanssa, sekä 

käyttämällä tieto- ja viestintäteknologiaa. Mediakasvattajan tehtävä on ohjata lap-

sia tieto- ja viestintäteknologian turvalliseen ja monipuoliseen käyttöön. Tieto- ja 

viestintäteknologian osaaminen sekä monilukutaito edistävät lapsen kasvatuksel-

lista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea näiden 

taitojen kehittymistä. (Opetushallitus 2018, 26.) 

 

 

4 Aikaisemmat tutkimukset ja opinnäytetyöt 

 

 

Aikakausimedia on tehnyt tutkimuksen mediakasvatukseen liittyen. Lasten ja 

nuorten mediapäivä-tutkimus toteutettiin vuonna 2019, ja siinä tutkittiin kaksivai-

heisesti (kvalitatiivinen tutkimusvaihe ja kvantitatiivinen tutkimusvaihe) lasten ja 

nuorten mediakäyttäytymistä ja -tottumuksia. Tutkimuksessa kartoitettiin muun 

muassa käytettyjä medioita ja välineitä, mediamotiiveja ja tarpeita sekä kodin me-

diakasvatusta. Tutkimustuloksissa tuli ilmi, että älypuhelin on lasten ja nuorten 

tärkein mediaväline. Lukemisen näkökulmasta käytetyin mediamuoto on kirjat, 

mutta lukeminen laskee radikaalisti lapsen kasvaessa lähemmäs teini-ikää. Tut-

kimuksessa selvisi myös, että vanhemmat pyrkivät rajoittamaan etenkin pienem-

pien lasten ruutuaikaa, vaikkeivat ole kuitenkaan huolissaan lapsien mediankäy-

töstä. (Aikakausimedia 2019.)  

 

 

Linda Rintala (2016) käsittelee kasvatustieteiden pro-gradu -tutkielmassaan las-

tentarhanopettajien käsityksiä mediavaikutuksista ja mediakasvatuksesta sekä 

mediakasvatuksen merkitystä. Tutkimus oli luonteeltaan fenomenografinen ja 
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sen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Tutkimuksen tulosten mukaan osallis-

tuneet lastentarhanopettajat kokivat, että media ja sen eri ulottuvuudet näkyivät 

muun muassa lasten puheissa, leikissä sekä sosiaalisissa suhteissa. Lisäksi kat-

sottiin, että mediakasvatus tarkoittaa eri mediavälineiden kanssa toimimista sekä 

lapsilähtöistä ja tavoitteellista toimintaa. (Rintala 2016.) 

 

 

Tiina Martinkauppi (2018) pohtii opinnäytetyössään, kuinka nopeasti teknologia 

on kehittynyt 40 vuodessa. Osa on opetellut median läsnäolon, kun taas osa on 

kasvanut sen kanssa. Martinkaupin opinnäytetyön tavoite on tuoda mediakasva-

tusta osaksi Tyrnävän kunnan Käpytikan päiväkotia ja sen arkea. Hänen tavoit-

teensa on myös madaltaa varhaiskasvattajien kynnystä käyttää ja tuoda esille 

mediaa lapsiryhmien toimintaa suunniteltaessa. (Martinkauppi 2018.) 

 

 

Ida Paavolainen ja Kaisa Tynkkynen (2018) ovat tehneet toiminnallisen opinnäy-

tetyön aiheesta ”Mediakasvatus osana varhaiskasvatuksen arkea”. Opinnäyte-

työn he tekivät Päiväkoti Teemulaan. He tekivät opinnäytetyön tuotoksena me-

diakasvatusoppaan ja toimintakortit. Opinnäytetyön tarkoitus oli lisätä 

mediakasvatusta Päiväkoti Teemulaan ja osallistaa lapset sekä varhaiskasvatuk-

sen työntekijät oppaan sisällön tuottamiseen. Heidän mediakasvatusopastaan ja 

toimintakortteja pohjusti Teemulassa järjestetty mediaviikko, jossa tuotiin esille 

lasten näkökulmia, osallisuutta ja niiden tärkeyttä. (Paavolainen & Tynkkynen 

2018, tiivistelmä.) 

 

 

Peppina Suutarinen ja Laura Kurkinen (2019) käsittelevät opinnäytetyössään ” 

Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa -oppaan valmistaminen päiväkotiin” tapoja 

tuoda mediakasvatusta näkyvämmäksi mediapainotteiseen päiväkotiin. Opinnäy-

tetyön tavoitteena oli selkeyttää mediakasvatuksen käsitteitä sekä tuoda enem-

män näkyvyyttä mediakasvatuksen osilta. (Suutarinen & Kurkinen 2019.) 
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5 Opinnäytetyön lähtökohdat 

 

 

5.1 Toimeksiantajana Päiväkoti Peikonmarja 
 

 

Päiväkoti Peikonmarja on Joensuussa vuonna 1997 aloittanut yksityinen päivä-

koti, jossa on tilavat, turvalliset ja kodinomaiset tilat. Päiväkodissa on 14 paikkaa 

ja lapset saavat turvallista ja lapsilähtöistä päivähoitoa pienessä sisarusryh-

mässä, jossa hoitajat pysyvät samana. Esikoulua Peikonmarjan päiväkodissa ei 

ole. Päiväkodissa on kaksi hoitajaa. Opinnäytetyömme toiminnalliset tuokiot to-

teutetaan Peikonmarjan päiväkodin tiloissa. (Päiväkoti Peikonmarja 2018.) 

 

 

 

5.2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 
 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuoda mediakasvatusta osaksi päiväkodin jo-

kapäiväistä arkea ja antaa päiväkodin työntekijöille työkaluja, uusia näkökulmia 

ja rohkeutta sen toteuttamiseen. Tarkoituksena oli myös luoda lapsille turvallisia 

mediankäyttökokemuksia sekä antaa välineitä turvallista mediankäyttöä varten. 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli tukea Päiväkoti Peikonmarjan henkilökuntaa 

mediakasvatuksen aihealueella. Pyrimme antamaan työmme kautta uusia näkö-

kulmia ja ajatuksia monipuoliseen, turvalliseen, lapsilähtöiseen ja mielekkääseen 

mediakasvatukseen. Päästäksemme tähän tavoitteeseen järjestimme ryhmän 

lapsille mediaan ja sen eri muotoihin liittyvää toimintaa, minkä lisäksi suunnitte-

limme ja toteutimme mediakasvatusta koskevan vinkkivihkosen käyttöön. Toimin-

nan tavoitteena oli yhdessä tekeminen, lapsen äänen kuuluviin saaminen, turval-

linen mediankäyttö ja siihen tutustuminen. 

 

 

Opinnäytetyömme tuotokseen keräsimme tiiviin tietopaketin mediakasvatuksesta 

ja monilukutaidosta. Lisäksi liitimme siihen useita monipuolisia lapsilähtöisiä har-
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joituksia mediaan ja sen eri osa-alueisiin liittyen. Vinkkivihkosen loppuun ke-

räsimme myös hyödyllisiä mediakasvatukseen liittyviä linkkejä ja pelivinkkejä. Py-

rimme siihen, että tekemämme vinkkivihkonen auttaisi päiväkodin henkilökuntaa 

tuomaan mediakasvatusta läheisemmäksi osaksi päiväkodin arkea. 

 

 

6 Opinnäytetyön menetelmälliset valinnat 

 

 

6.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 
 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö pitää sisällään tietoperustan, toimijat, menetelmät, 

materiaalit aineistot, sekä jonkinlaisen tuotoksen toiminnallisen osuuden lisäksi. 

Tuotos voi olla esimerkiksi opas tai perehdytyskansio ja mukana sen tekemisen 

eri vaiheissa on muistakin toimijoita. Toimijat ovat mukana lopullisen tuotoksen 

toiminnan ja kehittämisen eri vaiheissa. Pääasiassa se tarkoittaa keskustelua, 

arviointia, toiminnan uudelleen suuntaamista, palautteen antamista ja vastaanot-

toa, sekä vertaistukea. Toiminnallinen opinnäytetyö siis vahvasti sidonnainen dia-

logiseen vuorovaikutussuhteeseen toimijoiden välillä. (Salonen 2013, 6–7.) Valit-

simme toiminnallisen opinnäytetyön, sillä se tuntui meistä aiheeseemme ja 

tavoitteisiimme nähden parhaimmalta vaihtoehdolta. 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä keskiössä ovat ihmisten väliset ja sosiaaliset 

merkitykset. Yhtenä toiminnallisen opinnäytetyön peruspiirteenä on se, että se 

vastaa niin käytännön kuin teoriatason tarpeisiin. Tavoitteena teoreettisen perus-

tutkimuksen sijaan toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteina voidaan pitää työyh-

teisön toimivuuden parantamista sekä käytäntöjen ja palveluiden tuottamista tai 

kehittämistä. (Vilkka & Airaksinen 2004, 7; 18–19.) 
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6.2 Opinnäytetyötä ohjaava prosessi: lineaarinen malli 
 

 

Opinnäytetyömme seuraa lineaarisen mallin vaiheita (kuvio 1). Lineaarisessa 

mallissa työskentely etenee tavoitteen määrittelystä suunnittelutyöhön. Suunnit-

telutyön jälkeen toiminta toteutetaan, minkä jälkeen tulee prosessin päättyminen 

ja lopulta prosessin arviointi. (Toikko & Rantanen 2009, 64.) 

 

 

Kuvio 1. Toimintatutkimuksen lineaarinen malli (mukaillen Toikko & Rantanen 

2009, 64; alkujaan mm. Lewin 1948; Carr & Kemmis 1986). 

 

 

Tavoitteen määrittely -vaiheessa tehtävälle projektille määritellään tavoite, joka 

perustuu johonkin tunnistettuun tarpeeseen, yksittäiseen ideaan tai ulkoiseen 

paineeseen esimerkiksi toimintaympäristön muuttuminen/muutos. Tavoitetta 

määrittäessä on tärkeää pyrkiä rajattuihin ja selkeisiin tavoitteisiin, joille pystyy 

tarvittaessa laatimaan myös alatavoitteita. Tavoitteen määrittely on siis projektin 

perusta, jolle prosessi rakentuu. (Toikko & Rantanen 2009, 64.) 

 

 

Prosessimme tavoitteen määrittely alkoi tarpeen ja toiveen kartoittamisella Päi-

väkoti Peikonmarjassa ottaessamme yhteyttä päiväkodin ohjaajiin. Päiväkodin 

ohjaajat tunsivat tarvitsevansa työkaluja ja tukea mediakasvatuksen aihealueella. 

Mediakasvatus valikoitui opinnäytetyömme aiheeksi yhteistuumin tarpeen, ai-

heen ajankohtaisuuden ja meidän mielenkiintomme ja aikaisemman koulutus-

pohjan myötä. Tavoitteen määrittely toimi hyvänä pohjana opinnäytetyön suunni-

telman aloittamiselle. 
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Suunnitteluvaiheessa käydään läpi, ketkä osallistuvat projektin toteutukseen, 

sekä laaditaan projektille riskianalyysi. Projektille voidaan tehdä myös esiselvitys, 

jossa kartoitetaan projektin teknistaloudelliset edellytykset sekä varmistetaan, 

että projektin lopputulos tukisi organisaation toiminnallisia tavoitteita. Suunnitte-

luvaiheessa siis muodostuu tarkennettu projektisuunnitelma, joka sisältää aika-

taulun, budjetin, riskianalyysin, resurssianalyysin, projektiorganisaation, työsuun-

nitelman sekä viestintä- ja dokumentointisuunnitelman. (Toikko & Rantanen 

2009, 64.) 

 

 

Opinnäytetyömme suunnitteluvaiheessa perehdyimme varhaiskasvatuksen ja 

mediakasvatuksen teoriaan ja laajensimme ja syvensimme ymmärrystämme ky-

seisistä aihealueista. Perehdyimme suunnitteluvaiheessa myös aiheesta aikai-

semmin tehtyihin tutkimuksiin, pro-gradu -tutkielmiin sekä opinnäytetöihin. Tutus-

tuimme myös erilaisiin prosessimalleihin sekä arvioinnin menetelmiin. 

Suunnitteluvaiheessa aloimme hahmotella toimintaamme toimeksiantajamme 

toiveiden ja tarpeiden pohjalta, jotta opinnäyteyömme pääsisi asetettuun tavoit-

teeseen. 

 

 

Kun saimme suunnitelmamme hyväksyttyä, aloimme valmistautua toteutusvai-

heeseen. Keskustelimme päiväkodin ohjaajien kanssa uudestaan ja esittelimme 

heille ehdotuksemme toiminnallisesta suunnitelmastamme, sen toteutuksesta ja 

vinkkivihkosen sisällöstä. Muotoilimme toimintaamme keskustelun pohjalta vielä 

enemmän päiväkodin tarpeiden mukaiseksi. 

 

 

Teimme ja lähetimme lupalomakkeen (liite 1) Päiväkoti Peikonmarjan lasten huol-

tajille, jossa esittelimme itsemme, opinnäytetyömme idean ja toiminnan. Lai-

toimme lomakkeen loppuun yksinkertaisen kyllä/ei -kysymysosion, jossa ky-

syimme muun muassa, että saako lapsi osallistua järjestämäämme toimintaan ja 

saako lasta esimerkiksi kuvata tai nauhoittaa ääntä. Painotimme lomakkeessa, 
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että emme aio julkaista lapsen kuvia, nimiä tai mitään tunnistettavia tietoja mis-

sään työssämme, ja että kaikki tuotettu materiaali jäisi päiväkodille. 

 

 

Toteutusvaiheen aikana aiemmin tehtyä projektisuunnitelmaa saattaa joutua 

muuttamaan tai täydentämään, sillä projekti voi niin sanotusti ”elää”. Toteutusvai-

heen aikana valmistetaan suunnitelman mukainen malli, prosessi tai tuote. To-

teutuksen aikana pyritään varmistamaan, että tuloksia voidaan hyödyntää tai le-

vittää. (Toikko & Rantanen 2009, 65.) 

 

 

Päiväkodin kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta loimme neliosaisen media-

kasvatukseen liittyvän toiminnallisen kokonaisuuden, jonka aioimme järjestää 

Peikonmarjan päiväkodin lapsille. Keskustelimme vielä tarkemmin päiväkodin toi-

veista ja tarpeista vinkkivihkosen sisältöä koskien. Saimme melko vapaat kädet 

toimintamme suunnittelussa, joten loimme päiväkodilla järjestettäviä toimintaker-

toja varten Mediamäyrä-hahmon, joka esiintyy niin vinkkivihkosessa kuin myös 

toimintakerroillamme. Olemme aikaisempien työkokemusten pohjalta huoman-

neet, että söpö eläinhahmo motivoi ja innostaa lapsia toimimaan, eikä tämäkään 

kerta ollut poikkeus. Mediamäyrän tarkoitus opinnäytetyössä oli sitoa toiminta ja 

tuotos yhdeksi kokonaisuudeksi hauskalla ja lapsia innostavalla tavalla. 

 

 

Suunnittelimme toimintakertamme siten, että se seuraa jokaisella kerralla samaa 

runkoa: tuokion esittely (kuulumiset, mitä tänään tehdään, mitä tehtiin viime ker-

ralla), alkulämmittely päivän teemaan, pääharjoitus ja lopuksi loppuharjoitus, 

jonka jälkeen keräsimme lapsilta palautteen emojikortteja hyödyntäen sekä kan-

nustaen myös suulliseen palautteeseen. Päiväkodin varhaiskasvattajilta ke-

räsimme palautteen toimintakerojen jälkeen suullisesti. Kaikki palaute dokumen-

toitiin reflektiopäiväkirjaan. Toimintakertojemme eri mediamuodot valikoituivat 

monipuolisuuden toiveiden ja helposti sovellettavuuden mukaan. Harjoituk-

semme valikoitui myös melko suuren ikähaarukan mukaan. 
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Lopulta viimeisenä projektin vaiheena on päättäminen ja arviointi. Projektilla on 

oltava selvä päätepiste, vaikka sillä on myös luontainen taipumus jatkua, kun pro-

sessin kuluessa esiin nousseita kehittämisideoita ja ehdotuksia aletaan käyttöön-

ottovaiheessa toteuttamaan. Projekti kuitenkin pyritään lopettamaan suunnitel-

manmukaisesti, jolloin päätösvaiheeseen kuuluu loppuraportointi, 

projektiorganisaation purkaminen ja jatkoideoiden esittäminen. (Toikko & Ranta-

nen 2009, 65.) 

 

 

Opinnäytetyömme päättämisvaiheeseen kuului valmiin tuotoksen esitteleminen 

päiväkodin työntekijöille sekä palautteen keruu niin tuotoksesta kuin suorittamas-

tamme toiminnasta. Tähän vaiheeseen kuuluu myös toteutetun toiminnan sekä 

esitellyn tuotoksen arvioiminen. Arvioinnissa hyödynsimme niin lapsilta kuin oh-

jaajilta saamaamme palautetta ja omia henkilökohtaisia reflektiopäiväkirjojamme. 

Kirjaamiemme palautteiden avulla pystyimme arvioimaan toteuttamaamme toi-

mintaa, vinkkivihkosta sekä prosessin tavoitteeseen pääsemistä. 

 

 

6.3 Dokumentointi 
 

 

Dokumentointiin on nykyään käytössä monia eri apuvälineitä, kuten tieto- ja vies-

tintätekniikka. Dokumentoinnilla voidaan arvioida varhaiskasvatuksen laatua, 

suunnitella toimintaa ja auttaa lapsia arvioimaan omaa kasvuaan. Varhaiskasva-

tustyössä tilanteet, vuodet ja lapset vaihtuvat vääjäämättä, jolloin dokumentit toi-

mivat aikuisten muistina. Dokumenttien avulla aikuinen pystyy arvioimaan omaa 

toimintaansa niin vuoden, kuin viidenkin vuoden takaa ja tutkia omaa ammatillista 

kehitystään, oppimistaan ja tekemiään ratkaisuja. (Rintakorpi 2007, 106.) 

 

 

Dokumentoinnissa on tärkeää, että työskentelyn aikana pystytään tuottamaan ja 

käyttämään hyödyksi tarpeeksi paljon erilaisia aineistoja ja materiaaleja. Eri do-

kumentointitapoja eri materiaaleille voivat olla: kirjoittaminen, videointi, äänittämi-
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nen, kuvaaminen, tuotetun materiaalin arkistointi sekä aikaisemmin tai kehittä-

mishankkeen aikana tuotetut materiaalit. Tällaisia materiaaleja ovat mm. esitteet, 

muistiot, pöytäkirjat, ohjeet, kansiot, käsikirjat, tilastot, selvitykset ja nettisivut. 

(Salonen 2013, 23–24.) 

 

 

Hyödynsimme opinnäytetyössämme dokumentointia tiedonhankintamenetel-

mänä. Käytimme dokumentointivälineenämme reflektiopäiväkirja, jota pidimme 

koko prosessin ajan. Se oli hyödyllinen työväline, johon pystyi palaamaan aina 

tarpeen mukaan. Reflektiopäiväkirjaan konkretisoitui prosessimme eri vaiheet ja 

niiden aikana heränneet ajatukset ja tunteet. Reflektiopäiväkirja toimi myös hy-

vänä välineenä ammatillista kasvua ja tavoitteita sekä niiden toteuttamista tar-

kastellessa.  

 

 

Mediakasvatuksessa toteutus ja toteuttajan oman työn arviointi liittyvät toisiinsa, 

sillä kun mediakasvatusta opettava arvioi omaa toteutustaan, arvioi hän samalla 

myös omaa työtään. Opettaja voi pitää seurantapäiväkirjaa siitä, mikä omien ha-

vaintojen mukaan toimii ja mikä ei. Mikä oppilaista tuntuu hankalalta ja mikä opet-

tajasta on hankala opettaa? Arvioinnin perustana toimii asetetut tavoitteet, joihin 

toteutusta peilataan. (Kotilainen 1999, 67–68.) 

 

 

Dokumentoimme reflektiopäiväkirjaan niin lapsilta kuin ohjaajiltakin saadun pa-

lautteen jokaisen ohjauskerran jälkeen. Palaute oli pääosin suullista, sekä kuval-

lista emojipalautteen muodossa. Käytimme dokumentointimenetelmänä myös 

toimintakertojen tuotosten valokuvaamista, joihin saimme niin ohjaajilta kuin van-

hemmilta luvat. Emme kuitenkaan julkaise lasten nimiä tai mitään tunnistettavia 

tietoja opinnäytetyössämme. 
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6.4 Arviointimenetelmät 
 

 

Käytimme toimintamme arviointiin ja kehittämiseen useita arviointimenetelmiä. 

Keräsimme palautetta niin lapsilta kuin ohjaajilta jokaisen toimintakerran jälkeen. 

Lapsilta keräsimme palautetta suullisesti sekä emojikortteja hyödyntäen. Palaut-

teenanto emojikorteilla tapahtui siten, että esittelimme kortit ensin lapsille, kä-

vimme yhdessä läpi jokaisen emojin tunnetilan ja merkityksen (esim. hymynaama 

emoji tarkoittaa iloista, ja että toimintatuokio on ollut kiva), minkä jälkeen ke-

räsimme vuorotellen lapsilta palauteen emojikorttien muodossa, sekä vapaava-

lintaisella suullisella palautteella, johon kannustimme, mutta emme pakottaneet, 

jos lapsi ei halunnut. Emojikortit kiinnostivat lapsia suuresti ja he tarkastelivat ja 

keskittyivät niihin hyvin. Kirjasimme saamamme palautteen ylös, jotta niihin oli 

helppo palata aina tarvittaessa. 

 

 

Valitsimme emojikortit arviointimenetelmäksi, sillä lasten kanssa erilaiset kuva-

kortit ja visualisoinnit ovat tehokkaita keskustelunherättäjiä arviointitilanteissa. Ne 

toimivat lapsilähtöisenä tapana saada palautetta. Kuvat voivat auttaa löytämään 

sanoja ja lapsen voi olla täten helpompi puhua kokemuksistaan ja tunteistaan. 

(Suunta-tiimi 2019.)  

 

 

Päiväkoti Peikonmarjan henkilökunnalta pyysimme niin suullista kuin kirjallista 

palautetta toiminnallisesta osiosta sekä tekemästämme tuotoksesta. Toiminnalli-

sesta osiosta pyysimme suullista palautetta jokaisen toimintakerran jälkeen sekä 

viimeisen kerran jälkeen pyysimme myös palautetta järjestämästämme toimin-

nasta kokonaisuutena. Kirjallisen palautteen antamisen tueksi laadimme ohjaa-

jille toimintaamme koskevia suuntaa antavia kysymyksiä. Palautekysymyksissä 

kysyimme, vastasiko toiminta heidän tarpeitaan ja herättikö toiminta ajatuksia ja 
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ideoita mediakasvatuksen tuomisesta päiväkodin jokapäiväiseen arkeen. Ky-

syimme myös, jäikö jotain heidän toivomaansa käsittelemättä. Palautekyselyssä 

oli myös tila vapaamuotoiselle palautteelle, niin risuille kuin ruusuille. 

 

 

Pyysimme myös niin suullista kuin kirjallista palautetta tekemästämme tuotok-

sesta (vinkkivihkonen). Esittelimme aluksi valmiin tuotoksen ohjaajille, jolloin he 

saivat rauhassa tutustua tekemiimme materiaaleihin, harjoituksiin ja infopakettei-

hin. Tämän jälkeen keräsimme palautteen valmiiksi mietittyjen tukikysymysten 

avulla. Tukikysymykset pohjautuivat asettamiimme tavoitteisiin ja Päiväkoti Pei-

konmarjan henkilökunnan toiveisiin ja tarpeisiin. Palautekyselyssä oli myös tilaa 

vapaamuotoiselle palautteelle samalla tavalla kuin toimintamme kirjallisessa pa-

lautteessa.  

 

 

Palautteenkeruussa käytimme siis niin välitöntä kuin viivästeistä palautetta. Vä-

littömällä palautteella tarkoitetaan palautetta, joka annetaan heti suorituksen jäl-

keen. Palaute voi olla suullista tai kirjallista, ja siinä arvioidaan suorituksen koh-

teena olevia elementtejä ja arvioidaan tavoitteiden toteutumista. Välittömän 

palautteen ansiosta palautteen saajat voivat parannella suoritustaan prosessin 

seuraaviin vaiheisiin. Viivästeisellä palautteella tarkoitetaan puolestaan pa-

lautetta, joka annetaan pidemmän ajan kuluttua suorituksesta, kuten esimerkiksi 

seuraavalla kohtaamiskerralla. (Kielijelppi.) 

 

 

Suullisella palautteella tarkoitetaan puolestaan tilannetta, joka mahdollistaa vuo-

rovaikutuksellisen keskustelun ja jossa vallitsee avoin ja kannustava ilmapiiri 

(Poutala & Toivonen, 2011, 10). Kirjallista palautetta voidaan puolestaan antaa 

joko vapaamuotoisesti tai valmiiksi laaditun lomakkeen avulla. Lomakkeessa on 

usein tarkkaan rajatut kysymykset ja esimerkiksi numeraalisia vaihtoehtoja, jotka 

toimivat ohjaavana palautteena. (Hakkarainen 1999, 22.) 
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7 Toiminnallinen osuus 

 

 

7.1 Ensimmäinen ohjauskerta 17.11.2020 
 

 

Ensimmäisellä ohjauskerralla menimme hyvissä ajoin päiväkodille, sillä meidän 

oli tehtävä pieniä valmisteluja ennen ohjatun toiminnan aloittamista. Päiväko-

dissa oli tuona päivänä 7 lasta, joista jokainen osallistui toimintaamme. Olimme 

sopineet ensimmäiselle toimintakerralle enemmän aikaa, jotta lapset saivat tu-

tustua meihin hieman ennen varsinaisen toimintatuokion aloittamista. Lapset sai-

vat ottaa kontaktia meihin omalla painollaan, jotta saimme tehtyä arkisesti it-

semme tutuiksi heille. Hetken tutustumisen jälkeen aloimme ripustamaan 

askartelemaamme Mediamäyrä-peliä (liite 2) seinälle, jossa halukkaat lapset sai-

vat olla mukana sinitarran laitossa ja pelin paikan määrittämisessä. Lapset saivat 

myös itse osallistua pelilaudan ympärille askartelemiemme medialaitteiden (tele-

visio, pelikonsoliohjain, sanomalehti, puhelin) kiinnityksessä. 

 

 

Pelilaudan ja sen koristeiden kiinnityksen jälkeen asetuimme yhdessä piiriin. Esit-

telimme itsemme ja kerroimme tulleemme pitämään heille neljänä päivänä peräk-

käin toimintatuokion, johon vasta ripustamamme pelilauta liittyi vahvasti. Ker-

roimme, että pelilaudassa on neljä eri ”pelitasoa”, joista jokainen kuvastaa yhtä 

toimintakertaa. Joka toimintatuokion jälkeen pääsisi seuraavalle tasolle. Esitte-

limme myös pelilaudassa esiintyvän Mediamäyrä-hahmon, josta lapset tuntuivat 

innostuvan kovin. Kerroimme, että viimeisen toimintatuokion jälkeen lapset pää-

sevät pelilaudan maaliruutuun, jossa he pääsevät silittämään Mediamäyrän 

päätä. Kerroimme, että ensimmäisen ohjauskerran pääharjoitus tulisikin olemaan 

oman pelihahmon askarteleminen, jotta lapset saisivat aloittaa pelin kohti maali-

ruutua. Ennen askartelua kuitenkin tutustuttaisiin toisiimme hieman. 
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Esittelimme lapsille tyhjät, mäyrän tassun muotoisiksi askartelemamme nimilaput 

(liite 3) ja kerroimme, että me ja Mediamäyrä haluaisimme oppia tuntemaan toi-

mintatuokioihin osallistuvat lapset. Siispä jokainen lapsi vuorollaan sai sanoa 

oman nimensä ja kertoa jotain itsestään. Nimen kuultuamme kirjoitimme lapsen 

nimen tassunmuotoiseen nimilappuun. Lapsi sai kiinnittää nimilapun itse halua-

maansa kohtaan itsessään. Kun jokainen lapsi oli saanut nimilappunsa, myös 

ohjaajat ja me esittäydyimme uudelleen ja kiinnitimme omat nimilaput itseemme. 

Lapset olivat hyvin innoissaan nimilapuista niiden muodon takia. 

 

 

Nimilappuharjoituksen jälkeen siirryimme toimintatuokion pääharjoitukseen, eli 

oman pelihahmon askartelemiseen Mediamäyrä-pelilautaa varten. Lapset piirsi-

vät valitsemalleen värikartongille pelihahmonsa, jonka he värittivät ja sitten leik-

kasivat muotoonsa. Kun kaikki lapsista olivat saaneet pelihahmonsa valmiiksi, 

kävimme ne läpi vuorotellen. Kysyimme lapsilta heidän tekemien pelihahmojensa 

nimeä ja hieman niiden ominaisuuksista ja taidoista. Lapset kertoivat mielellään 

hahmoistaan ja siitä, millaisia ne olivat.  

 

 

Kun kaikkien luomat pelihahmot oli käyty läpi, pyysimme lapsia jättämään hahmot 

hetkeksi omille paikoilleen ja kokoontumaan puoliympyrään lattialle, jonne oli il-

mestynyt erilaisia medialaitteita. Olimme tuoneet mukanamme päiväkotiin muun 

muassa älypuhelimen, nappikuulokkeet, PlayStation 4-peliohjaimen, radion, 

PlayStation Portable-käsikonsolin, tabletin, aikakausilehden ja kaukosäätimen. 

Huomasimme heti, että lapset osoittivat erityistä kiinnostusta peliohjainta ja kä-

sikonsolia kohtaan. Kävimme mediavälineitä yhdessä läpi ja nimesimme ne ja 

pohdimme, mihin kyseisiä laitteita ja esineitä käytetään. Kyselimme lapsilta myös, 

millaisia kokemuksia heillä oli kyseisten mediavälineiden kanssa. Tämän jälkeen 

pidimme muistipelin näiden mediavälineiden avulla. Pyysimme lapsia sulkemaan 

silmät, minkä aikana poistaisimme jonkun mediavälineen muiden joukosta. Lap-

set saivat sitten arvata yhdessä, mikä laite joukosta puuttui. 
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Harjoituksen päätteeksi lapset palasivat omille paikoilleen, jossa heidän askarte-

lemansa pelihahmot odottivat. Ohjeistimme lapsia laittamaan heidän askartele-

mansa pelihahmot yksi kerrallaan pelilaudan lähtöruutuun. Kun jokainen peli-

hahmo oli asetettu lähtöruutuun, pyysimme lapsia kokoontumaan piiriin 

toimintatuokion lopettelua varten. Olimme levitelleet lattialle valmiiksi askartele-

mamme ja laminoimamme emojikortit, jotka herättivät lapsissa heti hilpeyttä. Kä-

vimme yhdessä läpi jokaisen emojikortin ja pohdimme, millaista tunnetilaa mikä-

kin esitti. Kun olimme nimenneet jokaisen emojikortin tunnetilan, ohjeistimme 

lapsia vuorollaan nostamaan sen emojikortin, jonka tunnetila kuvasti ensimmäi-

sen toimintakerran jättämiä tuntemuksia. Kannustimme myös lapsia sanoitta-

maan, millaisia tuntemuksia toimintatuokio herätti. Kirjasimme saamamme pa-

lautteen ylös. Lapset osoittivat innostustaan valitsemalla nauravaisia ja 

hymyileviä emojikortteja. Moni lapsista myös kertoi toimintatuokion olleen haus-

kaa. Toimintatuokion päätyttyä saimme suullista palautetta myös päiväkodin oh-

jaajilta.  Ensimmäinen ohjauskerta kesti noin 1,5 tuntia. 

 

 

7.2 Toinen ohjauskerta 18.11.2020 
 

 

Toisella ohjauskerralla menimme jälleen hyvissä ajoin paikalle, jotta kerkesimme 

esittäytyä ja tutustua toisen päiväkodissa työskentelevän ohjaajan kanssa, sillä 

hän ei ollut ensimmäisen toimintatuokiomme aikaan paikalla. Saimme kuulla oh-

jaajilta, että lapset olivat tykänneet edellisestä ohjauskerrasta ja kertoneet siitä 

innoissaan vanhemmilleen. Esimerkiksi Mediamäyrä ja medialaitteet olivat herät-

täneet paljon keskustelua. Paikalla oli tälläkin kertaa 7 lasta.  

 

 

Toimintatuokiomme alkoi lasten hakiessa lokeroistaan ensimmäisellä kerralla 

saamansa nimilaput. Tämän jälkeen ohjeistimme lapsia siirtymään omille paikoil-

leen mediatietoiskua varten. Pohdimme alkulämmittelyksi yhdessä, mitä media 

on, ja missä eri muodoissa se esiintyy. Pohdiskelun jälkeen jaoimme lapsille val-

miiksi askartelemamme pahvijäätelöt, joista toinen oli punainen ja toinen vihreä. 
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Esitimme lapsille kyllä/ei -väittämiä mediaan liittyen ja lapset saivat vastata nos-

tamalla pahvijäätelön ylös. Vihreä jäätelö tarkoitti ”kyllä” ja punainen puolestaan 

”ei”. Huomasimme, että jokaisen väittämän kohdalla moni lapsi mietti tarkasti vas-

tauksiaan. Oli ilo huomata myös, että moni väittämä herätti myös keskustelua 

lasten kesken.  

 

 

Ohjauskertamme toisena harjoituksena tutkimme painettua mediaa. Tehtävänä 

oli tutkia ja leikata sanomalehdistä, mainoksista ja erilaisista aikakausilehdistä 

itselleen mieluisia ja ei-niin-mieluisia kuvia. Kuvat tuli leikata irti ja liimata karton-

gille. Ohjeistimme lapset liimaamaan kivat kuvat toiselle puolelle ja ei-niin-kivat 

kuvat toiselle puolelle. Annoimme lapsille ohjeeksi leikata kummankin kategorian 

kuvaa maksimissaan 3 kappaletta, ettei tuokio venähtäisi liian pitkäksi. Kun kaikki 

olivat saaneet kuvakollaasit valmiiksi, pidimme ns. kuvakollaasinäyttelyn. Työt 

aseteltiin jokaisen lapsen omalle paikalle ja lähdimme ryhmänä kiertämään töitä 

läpi. Jokaisen työn kohdalla kyseisen työn tekijä sai esitellä valitsemansa kuvat 

perustelujen kera. Jokaisella lapsella olisi riittänyt kerrottavaa mieleisistä ja ei-

mieleisistä asioista vaikka kuinka paljon. Perusteluiden aikana lapsilla nousi esille 

myös erilaisia tunteita, kuten ”tämä kuva saa minut iloiseksi” ja ”tämä kuva saa 

minut raivostumaan”. Lapset osallistuivat harjoitukseen oikein hyvin. Ryhmän 

nuorimmatkin lapset osallistuivat harjoitukseen innokkaasti ja saivat kuvien leik-

kauksessa apua aikuisilta. Lapset saivat viedä teokset päivän päätteeksi kotiin. 

 

 

Ohjauskerran kolmantena harjoituksena oli valokuvausta. Lapset saivat vuorol-

laan olla päiväkodin älypuhelimen takana ottamassa kuvan omista ryhmätove-

reistaan. Ideana oli, että kuvaajana ollut lapsi sai päättää millaisen ilmeen tai 

asennon ryhmäkaverit tekevät kuvassa. Lapset olivat asentoja ja ilmeitä päättä-

essä hyvin luovia. Harjoituksen tarkoituksena oli saada harjoitusta älylaitteen 

käytöstä ja valokuvaamisesta. Lapset ottivat kuvia mielellään ja otetut kuvat olivat 

heille tärkeitä ja naurattivat lapsia kovasti. 
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Lopuksi kokoonnuimme taas lasten kanssa emoji-palautekorttien ääreen ja kä-

vimme taas vuorollaan läpi ajatuksia ja tuntemuksia, mitä päivä oli herättänyt. 

Lapset olivat leikkisällä tuulella ja valitsivat aluksi heitä eniten naurattaneet emo-

jikortit (oksentava naama, vihainen naama), mutta kun kysyimme, että sellai-

nenko olo tuli tämän päivän toiminnastamme, vaihtoivat he kuitenkin emojikortit. 

Tuokiomme sai sydänsilmäemojin sekä nauru- että hymyemojeja. Palautteenan-

non jälkeen lapset saivat taas vuorollaan käydä siirtämässä omaa pelihahmoaan 

yhden tason ylemmäs kohti maaliruutua. Saimme jälleen suullista palautetta oh-

jaajilta toimintatuokiomme päätteeksi. Kirjasimme kaiken saamamme palautteen 

ylös. Toinen toimintatuokio kesti kokonaisuudessaan 1,5 tuntia. 

 

 

7.3 Kolmas ohjauskerta 19.11.2020 
 

 

Kolmas ohjauskerta alkoi tuttuun tapaan nimilappujen lokerosta hakemisella ja 

lasten kuulumisia ja mielen päällä olevia asioita kuunnellen, jotta itse tuokioiden 

aikana olisi mahdollisesti vähemmän keskeytyksiä. Aloitimme päivän toiminta-

tuokion liikunnallisesti jumpalla. Jumpassa oli ideana liikkua ja äännellä eri asioi-

den tavoin, kuten eläimet, autot yms. Lapset saivat vuorollaan päättää itse, mitä 

asioita kaikki esittävät, miten liikumme ja ääntelemme. Lähes kaikki lapset lähti-

vät aamujumppaan mukaan hyvin energisesti. Kannustimme kaikkia jumppaan 

mukaan, mutta jos lapsesta tuntui siltä, että hän ei halua osallistua, niin sekin oli 

täysin ok. Jumppa sujui hyvin ja lapset tykkäsivät jumpasta ja siitä, että saivat 

päättää mitä asiaa ryhmä esittää.  

 

 

Ohjauskerran toinen harjoitus oli musiikkimaalaus. Ennen ohjeistamista, jaoimme 

lapsille heidän eteensä paperin ja valikoiman eri värisiä liituja. Kun kaikki työväli-

neet ja lapset olivat paikoillaan, aloitimme ohjeistamisen. Ohjeistimme lapsia 

käyttämään vain yhtä väriä per maalaus/kappale. Huomasimme ensimmäisen 

maalauksen kohdalla, että todella moni lapsista halusi keskustella kaverin kanssa 

omasta työstään kesken työskentelyn, vaikka ohjeistimme tekemään maalauk-

sen hiljaa. Kehotimme lapsia malttamaan ja antamaan kaikille työrauhan, kunnes 
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musiikki olisi ohi. Kun kaikki 3 maalausta oli saatu tehtyä, pidimme ryhmän kes-

ken pienimuotoisen näyttelykierroksen, missä jokainen sai kertoa ja esitellä omat 

työnsä. Kiersimme ryhmänä jokaisen paikalla katsomassa, millaisia maalauksia 

kukin oli saanut aikaiseksi. Lapsi sai myös kertoa, jos maalaus esitti jotain. Lapset 

olivat riemuissaan saadessaan viedä tekemänsä teokset päivän päätteeksi kotiin. 

 

 

Kolmannen ohjauskerran viimeisenä harjoituksena pidimme äänivisan, jossa 

aluksi soitimme erilaisia ääniä, kuten sateen ropinaa, erilaisten eläinten ääniä ja 

muuta sellaista. Kuuntelimme alussa valitsemamme äänen yhdessä hiljaa, minkä 

jälkeen lapset saivat arvata, mikä tuotti äänen. Äänien jälkeen näytimme lapsille 

videopätkiä muun muassa autoista ja popcornin poksahtelusta ilman ääntä. Nyt 

lapsi sai puolestaan arvuutella, millaista ääntä mikäkin video pitää ja sitten he 

muodostivat videolle ”ääniraidan”.  

 

 

Lopuksi keräsimme tuttuun tapaan emoji-palautekorteilla palautteen ja tuntemuk-

set sen päivän tuokioista, minkä jälkeen jokainen sai käydä siirtämässä itse Me-

diamäyrä -pelissä oman hahmonsa seuraavalle tasolle. Saamamme emojipa-

laute oli sydänsilmiä sekä hymy- ja naurunaamaa. Saimme toimintatuokion 

jälkeen suullista palautetta myös ohjaajilta. Kirjasimme kaiken saamamme pa-

lautteen ylös. Kolmas toimintatuokio oli aikaisempien toimintatuokioiden tapaan 

1,5 tuntia. 

 

 

7.4 Neljäs ohjauskerta 20.11.2020 
 

 

Neljäs ja viimeinen ohjauskerta alkoi tälläkin kertaa nimilappujen kiinnityksellä ja 

liikunnallisella leikillä, johon olimme sisällyttänyt myös musiikkia. Harjoituksen 

ideana oli liikkua musiikin tahtiin tanssahdellen ja kun musiikki lakkasi, kaikkien 

täytyi jämähtää paikalleen siihen asentoon missä oli. Liikkua sai taas, kun mu-

siikki alkoi soimaan uudestaan. Valitsimme musiikiksi tähän harjoitukseen hyvin 
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junateemaisen musiikin ja niin kuin olettaa saattaa, miltei kaikki imitoi junaa liik-

kuessaan.  

 

 

Toisena harjoituksena järjestimme lapsille QR-koodijahdin. Olimme valmistelleet 

harjoitusta varten erilaisia QR-koodilappusia, joita piilotimme ympäri päiväkotia 

lasten ollessa erillisessä huoneessa. Kun lappuset oli piilotettu, kutsuimme lapset 

etsimään niitä. Kun jokainen QR-koodi oli löytynyt, lapset kokoontuivat yhteen. 

Jokainen lapsista sai skannata tabletilla yhden QR-koodin, joka avasi linkin jo-

honkin valitsemaamme hauskaan videoon, kuvaan tai ääneen. Jahti osoittautui 

todella suosituksi, joten toistimme tätä harjoitusta lasten pyynnöstä useaan ottee-

seen. Se oli monelle myös hyvää silmän ja käden koordinaation harjoittelua, sillä 

välillä näytti siltä, että tabletin kameran kohdistaminen QR-koodia päin oli hanka-

laa. 

 

 

Kolmantena ja viimeisenä harjoituksena teimme yhdessä mediaverkon. Kokoon-

nuimme ryhmänä lattialle istumaan piiriin. Mediaverkossa on tarkoituksena tehdä 

lankakerän avulla yhteinen iso mediaverkko piirin keskelle. Ennen harjoituksen 

alkua ohjeistimme lapsille, kuinka mediaverkko toimii. Lähdimme punomaan 

verkkoa siten, että lankakerän omistaja aloittaa sanomalla oman suosikki tv-oh-

jelman tai elokuvan, ottaa sen jälkeen langanpätkästä tiukasti kiinni ja heittää lan-

kakerän jollekin toiselle. Monelle osoittautui aluksi hankalaksi pitää langasta 

kiinni, kun kerä lennähteli lapselta toiselle, mutta saimme pidettyä verkon hienosti 

kasassa. Kun lankakerä oli käynyt jokaisella lapsella, oli lankakerästä muodostu-

nut piirin keskelle hieno hämähäkin verkkoa muistuttava viritelmä. Ohjeistimme 

sen jälkeen lapsille harjoituksen toisen vaiheen, joka oli lankakerän purkaminen 

päinvastoin heittämällä lankakerän sille, jolta oli sen ensimmäisellä kierroksella 

saanut. Tällä kertaa kysyimme lankakerän omistajalta, että mikä hänen mieles-

tään oli mediaviikossa ollut parasta. Vastauksia tuli laidasta laitaan. Oli hienoa 

huomata, että niin moni tykkäsi eri harjoituksista.  
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Kun lankakerä saatiin punottua takaisin kasaan, pyysimme lapsilta vielä viimei-

sen kerran palautteen emoji-palautekorteilla, minkä jälkeen he saivat vuorotellen 

käydä siirtämässä omat pelihahmonsa viimeiselle tasolle eli maaliin. Lapset olivat 

innoissaan päästessään viimein silittämään Mediamäyrän päätä. Pyysimme toi-

mintatuokion päätteeksi vielä suullista palautetta ohjaajilta. Kirjasimme myös las-

ten antaman palautteen ylös. Saimme emojipalautteessa pääasiassa naurunaa-

maa, mutta saimme myös surullisen naaman, koska toimintakertamme tulivat 

päätökseen. Saimme palautetta niin viimeisestä toimintatuokiosta kuin kaikesta 

järjestämästämme toiminnasta yhteensä. Saimme lisäksi myös kirjallista pa-

lautetta, sähköisessä muodossa. 

 

 

Viimeinenkin toimintatuokio kesti 1,5 tuntia. Viimeisen toimintatuokion päätteeksi 

lapset saivat viedä nimilaput ja maaliin päässeet pelihahmot kotiinsa. Media-

mäyrä -peli kuitenkin jätettiin seinälle, sillä viimeiseltä kerralta oli poissa aiemmin 

osallistunut lapsi ja halusimme, että hänkin saa Mediamäyrä -pelin maaliin 

saakka. Olimme ottaneet huomioon mahdolliset poissaolot, joten teimme Media-

mäyrä -aiheisen värityskuvan (liite 4), jolla joltain toimintatuokiolta poissa olleet 

lapset pystyivät ”läpäisemään tason”, jolta he ovat olleet poissa.  

 

 

7.5 Tuotoksena vinkkivihkonen 
 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tuloksena syntyy yleensä aina jokin konkreettinen 

tuotos, kuten esimerkiksi opas, esite, toimintamalli tai kansio, joka esitetään tai 

laitetaan levitykseen (Salonen 2013, 19.) Tuotoksen taustatyö alkoi jo suunnitte-

luvaiheessa lähdemateriaalin ja teorian tarkastelulla. Vinkkivihkosen varsinainen 

työstäminen ja kokoamisprosessi alkoi vasta opinnäytetyön suunnitelman hyväk-

symisen jälkeen, jolloin keskustelimme toimeksiantajamme kanssa tarkemmin 

millainen tuotos vastaisi parhaiten heidän toiveitaan ja tarpeitaan. Saimme tuo-

toksemme toteuttamiseen melko vapaat kädet, mutta saimme keskustelujen poh-

jalta hyvää osviittaa siitä, millaista vihkosta lähtisimme työstämään. 
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Teimme opinnäytetyömme tuotoksena Päiväkoti Peikonmarjan käyttöön vinkki-

vihkosen ”Mediamäyrän matkassa – Vinkkivihkonen mediakasvatukseen var-

haiskasvatuksessa”. Vihkonen pitää sisällään tiiviin tietopaketin mediakasvatuk-

sesta ja monilukutaidosta. Olemme koonneet vihkosen harjoitusosioon eri 

teemoittain lapsilähtöisiä ja helposti sovellettavia media-aiheisia harjoituksia ja 

ideoita ohjattuun toimintaan. Vihkosen loppuosaan kokosimme hyödyllisiä linkki- 

ja pelivinkkejä. Sisällytimme vinkkivihkoseemme myös toimintatuokioidemme 

harjoitukset ja esimerkiksi soittolistat käyttämistämme musiikeista ja äänistä. 

 

 

Esittelimme valmiin tuotoksen etäyhteydellä 15.3.2021, jolloin kävimme vinkkivih-

kosen sisällön läpi. Saimme vihkosesta suullista palautetta sekä lähetimme myös 

tukikysymyksiä kirjallista palautetta varten. Kirjallisessa palautteessa oli myös ti-

laa avoimelle palautteelle, niin risuille kuin ruusuille. 

 

 

Vinkkivihkosen tekemiseen on käytetty Microsoft Wordia ja Photoshop Elements 

6.0:aa. Vihkosen kuvitukset ovat itse tuotettuja. 

 

 

 

8 Opinnäytetyön arviointi 

 

 

8.1 Toimintakertojen arviointi 
 

 

Toiminnan arviointi voidaan ajatella kuuluvan kaikkiin vaiheisiin, vaikkakin sen 

erottaminen omaksi vaiheeksi antaa sille tunnustusta tärkeän roolinsa ansiosta. 

Toimijat arvioivat tarkistusvaiheessa (arviointi) tehtyä tuotosta. Tarpeen tullen 

tuotos palautetaan takaisin työvaiheeseen. Muussa tapauksessa tarkistusvai-

heesta siirrytään suoraan viimeistelyvaiheeseen. (Salonen 2013, 18.) Arviointi on 

merkittävä osa prosessin ohjausta, sillä havaintojen, saadun palautteen sekä 
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oman reflektion pohjalta tehdään johtopäätöksiä kohti asetettua tavoitetta. (Sep-

pänen-Järvelä 2004, 23.) 

 

 

Suunnittelimme toimintakerrat huolellisesti päiväkodin henkilökunnan toiveiden ja 

tarpeiden pohjalta. Suunnittelussa otimme huomioon lasten iän ja kehitystason, 

sekä päiväkodin tilat, jossa suoritimme toiminnan. Toiminnan suunnittelu oli ta-

voitteellista ja pyrimme valitsemaan pitämämme harjoitukset siten, että ne olisivat 

tarpeen tullen joustavia ja ns. lennosta muokattavia. Huomioimme suunnittelussa 

myös lapset, jotka eivät mahdollisesti pääse jokaiselle toimintatuokiolle paikalle. 

Siksi kehitimme Mediamäyrä -värityskuvan niin sanotusti korvaavaksi tehtäväksi, 

jonka värittämällä poissa ollut lapsi pääsisi samalle tasolle ryhmätovereidensa 

kanssa. Koemme, että käytimme tarpeeksi aikaa tuokioiden suunnitteluun ja tuo-

kioissa käytettävien materiaalien valmistamiselle. Lisäksi toimintatuokioidemme 

kesto osoittautui sopivaksi, sillä ryhmämme lapsien motivaatio ja into säilyi tuoki-

oiden loppuun saakka. 

 

 

Olimme ennalta sopineet, kumpi meistä on vetovastuussa minkäkin harjoituksen 

aikana. Kun toisella oli toiminnan vetovastuu, toinen pystyi havainnoimaan lasten 

käyttäytymistä ja toisen vetäjän ohjausta ja toimintaa. Osallistuimme silti molem-

mat toimintaan ja ohjaukseen. Päivän päätteeksi pystyimme molemmat reflektoi-

maan välittömästi päivän tapahtumat niin parina kuin yksilöllisestikin. Vetovas-

tuun vuorottelun ansiosta pystyimme myös vaihtamaan tekemiämme huomioita 

toistemme työskentelystä ja tällä tavoin mahdollisesti parantamaan omaa työs-

kentelyämme seuraavia kertoja ajatellen. 

 

 

Saamamme palautteen mukaan toimintatuokiomme olivat arvokkaita ja ajatuksia 

herättäviä. Saimme kiitosta harjoitusten monipuolisuudesta, teemoista ja mielek-

kyydestä sekä lasten yksilöllisestä huomioinnista. Lisäksi ohjaajat kokivat arvok-

kaaksi, kun saivat seurata lasten toimintaa enemmän havainnoijan näkökul-

masta, jolloin heille syntyi uusia oivalluksia ja toiminta-ajatuksia tulevia mediaan 



37 

 

liittyviä toimintoja ajatellen. Koemme järjestämämme neljän toimintatuokion an-

taneen Päiväkoti Peikonmarjan ohjaajille työkaluja, rohkeutta ja uusia näkemyk-

siä mediakasvatuksen tuomiseen osaksi päiväkodin arkea. 

 

 

8.2 Tuotoksen arviointi 
 

 

Mediakasvatuksesta on olemassa jo jonkin verran erilaisia oppaita ja materiaali-

paketteja eri päiväkotien ja varhaiskasvattajien käyttöön. Halusimme panostaa 

omassa vinkkivihkosessamme helppokäyttöisyyteen, raikkaaseen visuaaliseen 

ulkonäköön sekä helposti sovellettavissa oleviin harjoituksiin esimerkiksi lapsi-

ryhmän iän tai vireystilan mukaan. Kiinnitimme myös erityistä huomiota vinkkivih-

koseen keräämiimme ja soveltamiimme harjoituksien pitkäikäisyyteen ja ”päivit-

tämiseen” teknologian ja laitteiden kehittyessä yhä kiihtyvämmässä määrin. 

Vaikka painetun median rooli nyky-yhteiskunnan mediamaisemassa alkaakin olla 

yhä enenevissä määrin taka-alalla, halusimme kuitenkin liittää vinkkivihko-

seemme muutamia kyseiseen kategoriaankin kuuluvia harjoituksia. 

 

 

Pyrimme tekemään vinkkivihkosesta mahdollisimman kevyen ja raikkaan lukuko-

kemuksen jäsentelemällä vihkosen sisällön loogisesti ja antamalla jokaiselle osi-

olle oman värikoodin. Halusimme, että käyttämämme värit ovat pehmeitä eivätkä 

liian dominoivia. Kiinnitimme huomiota myös vihkosen typografiaan ja siihen, ett-

eivät sivut ole liian täynnä tekstiä. 

 

 

Vinkkivihkosemme sai toimeksiantajaltamme paljon kiitosta tiiviistä tietopaketista, 

visuaalisesta houkuttelevuudesta, Mediamäyrä-teemasta, helppolukuisuudesta 

ja laajasta harjoitustarjonnasta. Arviointipalautteessa toimeksiantajamme kirjoitti 

vinkkivihkosemme vastanneen heidän toiveitaan ja tarpeitaan. Tuotoksemme on 

saamamme palautteen mukaan herättänyt ajatuksia ja ideoita mediakasvatuksen 

toteuttamisesta varhaiskasvatuksessa.  
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8.3 Asetetun tavoitteen toteutuminen 
 

 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli tukea Päiväkoti Peikonmarjan henkilökuntaa 

mediakasvatuksen aihealueella. Pyrimme antamaan työmme kautta uusia näkö-

kulmia ja ajatuksia monipuoliseen, turvalliseen, lapsilähtöiseen ja mielekkääseen 

mediakasvatukseen. Mediakasvatuksessa toteutus ja toteuttajan oman työn arvi-

ointi liittyvät toisiinsa, sillä kun mediakasvatusta opettava arvioi omaa toteutus-

taan, arvioi hän samalla myös omaa työtään. Ohjaaja voi pitää reflektiopäiväkir-

jaa siitä, mikä omien havaintojen mukaan toimii ja mikä ei. Mikä lapsista tuntuu 

hankalalta ja mikä ohjaajasta on hankala opettaa? Arvioinnin perustana toimii 

asetetut tavoitteet, joihin toteutusta peilataan. (Kotilainen 1999, 67–68.) 

 

 

Päiväkoti Peikonmarjassa järjestämämme toimintatuokiot sekä kokoamamme 

vinkkivihkonen syntyivät vuorovaikutuksessa toimeksiantajamme kanssa. Vaikka 

saimmekin toiminnallisen osuuden ja vinkkivihkosen suunnitteluun ja toteuttami-

seen melko vapaat kädet, koimme saaneemme vuorovaikutuksesta erittäin hyviä 

ajatuksia ja ideoita, jotka edesauttoivat toimintamme ja tuotoksemme kohti työl-

lemme asettamamme tavoitteen toteutumista. Suunnittelutyöhön osallistumisen 

lisäksi Päiväkoti Peikonmarjan ohjaajat osallistuivat aktiivisesti myös toiminta-

tuokioidemme toteutukseen sekä arviointiin.  

 

 

Kirjasimme ylös saamamme palautteen jokaisen toimintatuokion jälkeen niin toi-

mintaan osallistuneilta lapsilta kuin ohjaajilta. Lapsilta saamamme palaute oli 

suullista sekä emojikorttien muodossa. Ohjaajilta saamamme palaute oli suul-

lista, ja kirjallisen palautteen saimme toimintatuokioistamme kokonaisuutena toi-

minnallisen osuuden päätyttyä. Saamamme palautteen mukaan lapset kokivat 

toimintatuokiot hauskoina, mielekkäinä ja mieleenpainuvina. Ohjaajat puolestaan 

kertoivat kirjallisessa palautteessa toiminnallisen osuuden sekä vinkkivihkosen 

tulleen tarpeeseen, sillä mediakasvatukseen aiheena on aiemmin ollut hankalaa 

tarttua. Saamamme palautteen mukaan toimeksiantajamme sai uusia ajatuksia 
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ja oivalluksia jo toimintatuokioidemme aikana ja vinkkivihkosemme antoi lisää 

työkaluja ja ajatuksia monipuoliseen, tavoitteelliseen ja lapsilähtöiseen media-

kasvatukseen. 

 

 

Saamamme palautteen ja koko prosessin ajan tekemämme reflektion perusteella 

koemme, että opinnäytetyömme tavoite toteutui. Olemme tyytyväisiä saavutta-

mastamme lopputuloksesta ja samalla olemme iloisia siitä, että työllämme oli po-

sitiivinen ja innottava vaikutus Päiväkoti Peikonmarjan mediakasvatuksen toteut-

tamiseen varhaiskasvatuksessa. 

 

 

 

9 Pohdinta  

 

 

9.1 Johtopäätökset 
 

 

Koimme toimintatuokiomme ja vinkkivihkosemme olleen Päiväkoti Peikonmar-

jalle hyödyllinen. Mediakasvatus on nostettu yhdeksi tärkeäksi elementiksi osana 

varhaiskasvatussuunnitelmaa. Nykypäivän laajan mediatarjonnan ja nopeasti ke-

hittyvän teknologian pyörteissä media ja mediakasvatus käsitteinä, saatikka sit-

ten toiminnallisella tasolla voi tuntua hyvinkin hankalalta. Oltuamme tiiviissä vuo-

rovaikutuksessa toimeksiantajamme kanssa totesimme yhdessä, että 

mediakasvatus on päiväkodin arjessa ollut vielä hieman satunnaisempaa ja pin-

taraapaisun tasolla. Koemme, että järjestämämme neljä toimintatuokiota sekä 

toiminnan tueksi ja ajatuksia herätteleväksi tukipilariksi kasaamamme vinkkivih-

konen antoi ohjaajille heidän toivomaansa rohkaisua ja uusia näkökulmia ja aja-

tuksia mediakasvatuksen toteuttamiseen. Rohkaistuminen näkyi esimerkiksi si-

ten, että ohjaajien monimutkaiseksi ja vaikeaksi kokema asia (esimerkiksi QR-

koodien käyttö) osoittautuikin oletettua yksinkertaisemmaksi ja helpommin omak-

suttavaksi. Mediakasvatuksen käyttöönotto voi tuntua hankalalta varsinkin van-
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hemman sukupolven keskuudessa, mutta mitä enemmän median ja mediakas-

vatuksen parissa työskentelee, sitä matalammaksi kynnys sen arkipäiväiseen 

käyttöönottoon tulee. 

 

 

Mediakasvatuksella tarkoitetaan tavoitteellista vuorovaikutusta, minkä osapuo-

lina ovat kasvattaja, lapsi sekä mediakulttuuri. Mediakasvatusta voidaan pitää 

prosessina, jossa on tavoitteena luoda medialukutaitoa sekä edistää lasten tai-

toja ja valmiuksia mediakulttuurissa elämiseen. (Kupiainen & Sintonen 2009, 31–

33.) Opinnäyteyömme toiminnallisesta osuudesta sekä tuotoksesta saamamme 

tulokset tukevat mediakasvatuksen määritelmää tavoitteellisesta vuorovaikutuk-

sesta, jonka osapuolina toimivat kasvattaja, lapsi sekä media. Lapsi ei pysty itse-

näisesti kehittymään media- tai monilukutaitoiseksi, vaan tarvitsee siihen aikui-

sen tukea sekä lapsiystävällisiä mediakulttuurikokemuksia. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 26). Toimintatuokiomme ja vink-

kivihkoseen keräämämme harjoitukset rakentuivat tavoitteellisuuden, lapsilähtöi-

syyden ja vuorovaikutuksellisuuden ympärille. Järjestämämme toiminnan aikana 

lapset pääsivät tarkastelemaan, tuottamaan ja toimimaan turvallisesti ja leikin-

omaisesti median eri muotojen parissa aikuisten tukemina.  

 

 

Toimintatuokioita toteuttaessamme saimme huomata lasten olleen erittäin kiin-

nostuneita eri medialaitteita kohtaan. Etenkin peleihin liittyvä teknologia, älypu-

helimet ja tabletit tuntuivat herättävän erityisen paljon kiinnostusta. Kiinnostus 

heijastui myös ohjaamissamme toimintatuokioissa, sillä hyvin nuoretkin lapset 

omaksuivat esimerkiksi QR-koodin skannaamisen puhelimen kameralla erittäin 

nopeasti. Lasten nopean medialaitteiden käytön omaksumisen voi perustella 

myös sillä, että osalla lapsista oli käytössään monia eri medialaitteita päiväkodin 

ulkopuolella. Nykypäivän monipuolisen ja laajan mediatarjonnan ansiosta lapsilla 

on aikaisempiin sukupolviin verrattuna erittäin hyvät valmiudet oppia erilaisten 

medialaitteiden ja -alustojen käyttöä. Media ja sen eri muodot ovat osana lapsen 

ympäröivää maailmaa päivittäin, joskus jopa useita tunteja päivässä. (Martsola & 

Rönnholm 2006, 53.) Opinnäytetyömme toiminnallisesta osuudesta saamamme 
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tulokset siis tukevat teoriaa siitä, että nykylapsilla on hyvät puitteet eri medialait-

teiden käytön oppimiselle. Lapset tarvitsevat kuitenkin aikuisen tukea ja apua me-

dialaitteiden ja median vastuulliseen ja turvalliseen käyttämiseen sekä sisältöjen 

ymmärtämiseen. 

 

 

Vinkkivihkosta kootessamme teimme johtopäätöksen mediakasvatuksen laajuu-

desta ja sen eri teemoista. Oivalsimme myös kuinka hyvin sovellettavissa ja lap-

sien iän ja taitotason mukaan muokattavissa mediaan liittyvät harjoitukset olivat. 

Saimme mielestämme koottua tavoitteellisia, lapsilähtöisiä sekä turvallisia harjoi-

tuksia ja linkkivinkkejä tukemaan asettamamme tavoitteen toteutumista. 

 

 

Koemme, että opinnäytetyöhömme tekemämme menetelmälliset valinnat olivat 

onnistuneita suhteessa työmme luonteeseen, aiheeseen sekä tavoitteeseen. Jär-

jestämällämme toiminnalla saimme suoraa palautetta suunnittelemamme ohjel-

man toimivuudesta, mikä auttoi meitä esimerkiksi hiomaan vinkkivihkosestamme 

mahdollisimman ehyen kokonaisuuden. Keräsimme lapsilta palautetta toiminta-

kertojen jälkeen emojikortein. Kuvakorit toimivat lapsilähtöisenä ja puhetta tuke-

vana tapana kerätä palautetta. (Suunta-tiimi 2019). Koimme emojikortit opinnäy-

tetyötämme ajatellen onnistuneiksi, sillä onnistuimme niiden avulla saamaan 

jokaiselta lapselta palautetta. Lisäksi pitämämme henkilökohtaiset reflektiopäivä-

kirjat tukivat dokumentoinnin määritelmää siitä, että prosessin aikana tehdyt do-

kumentoinnit toimivat tekijän muistina prosessin myöhäisimmissä vaiheissa. Ref-

lektiopäiväkirjan avulla ohjaaja pystyy arvioimaan omaa toimintaansa niin lyhyen 

kuin pidemmänkin ajan takaa ja tutkia omaa ammatillista kehitystään, oppimis-

taan ja tekemiään ratkaisuja. (Rintakorpi 2007, 106). Koemme, että pitämämme 

reflektiopäiväkirjat olivat näin ollen oikea ja erittäin tärkeä väline opinnäyte-

työmme kannalta, sillä pystyimme palaamaan järjestämiimme toimintatuokioihin 

sekä saamaamme palautteeseen aina tarvitessamme.  
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9.2 Luotettavuus ja eettisyys 
 

 

Laadullisen tutkimuksen arvokriteerit eivät ole luotettavuuden saralla yhtä ylei-

sesti hyväksyttyjä kuin määrällisessä tutkimuksessa (Paunonen & Vehviläinen-

Julkunen 2006, 215). Metsämuurosen (2006) mukaan Perttula on nostanut esiin 

laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteereitä, jotka soveltuvat erityisesti feno-

menologisesti (kokemuksiin, aistihavaintoihin ja niihin perustuvaan ymmärryk-

seen) suuntautuneeseen tutkimukseen. Esimerkiksi tutkimusprosessin kuvaus ja 

perustelu on yksi kriteereistä. On tärkeää, että tutkija pystyy perustelemaan va-

lintansa tutkimusta koskien kaikissa sen vaiheissa ja sen tulee näkyä tutkimusra-

portissa. Lukijalle täytyy hahmottua raportista tutkimuksen kulku ja sen koko-

naisuus. (Metsämuuronen 2006, 171–172.) 

 

 

Työmme luotettavuutta lisää se, että olemme perehtyneet varhaiskasvatuksen ja 

mediakasvatuksen teoreettiseen viitekehykseen. Pyrimme lähdekriittisyyteen ja 

käyttämään mahdollisimman monipuolisia ja luotettavia lähteitä. Teorian lisäksi 

dokumentoimme ja havainnoimme mahdollisimman paljon, jotta pystyisimme pa-

laamaan saamaamme palautteeseen, havaintoihin ja reflektioon aina tarvitta-

essa.  

 

 

Eettisyys on periaate, jonka täytyy olla tutkijan mielessä jokaista valintaa teh-

dessä. Eettinen tutkija huomioi tehdyssä tutkimuksessa myös muut tutkijat käyt-

tämällä lähteitä oikein. (Pohjola 2007, 12). Eettisyyttä tarkastellessa käsitellään 

erilaisia arvo- ja normimaailman kysymyksiä. Pohditaan, oliko jokin teko tai asia 

oikein vai väärin, pohditaan tasa-arvoa, kuka on elokuvan hyvä ja paha, oliko teko 

oikeudenmukainen. Myös erilaiset tunteet, asenteet ja vastuun ottaminen ovat 

aiheita, joita voi pohtia eettiseltä kannalta. Lapsen kykyä ja halua asettua toisen 

asemaan voidaan vahvistaa eettisen orientaation avulla. Orientaatioita koske-
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vista teemoista voidaan jutella lapsen kanssa, sekä pohtia erilaisten mediasisäl-

töjen äärellä, kuten esimerkiksi kirjojen, videoiden, pelien sarjakuvien yms. (Sta-

kes ja Opetusministeriön Mediamuffinssi-hanke 2008, 26.) 

 

 

Tutkimusetiikka, eli hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen on ollut vahvasti 

läsnä koko opinnäytetyöprosessimme ajan. Tutkimusetiikka tarkoittaa yhteisiä 

pelisääntöjä kaikkien toimijoiden välillä. Hyvällä tieteellisellä käytännöllä puoles-

taan tarkoitetaan sitä, että tutkijat noudattavat eettisesti kestäviä tiedonhankinta 

ja -keruumenetelmiä sekä tutkimusmenetelmiä. Hyvä tieteellinen käytäntö edel-

lyttää rehellisyyden noudattamista, yleistä huolellisuutta, tarkkuutta sekä kykyä 

yhdistää ja hyödyntää vanhaa tietoa uudella tavalla. (Vilkka 2015, 41–42; 46.) 

 

 

Hyvänä esimerkkinä tutkimuseettisyyden näkymisestä ovat toimeksiantosopi-

musten laatiminen, tutkimusluvan hankkiminen sekä lupalomakkeen laatiminen 

Päiväkoti Peikonmarjan lasten huoltajille. (Vilkka 2015, 41–42.) Laadimme lasten 

huoltajille lupalomakkeen koskien lasten lupaa osallistua toimintaamme. Lupalo-

makkeessa kerroimme, ettemme käyttäisi tai julkaisisi lasten nimiä, kuvia tai mi-

tään muita tunnistettavia tietoja opinnäytetyössämme. Tällä tavalla panostimme 

myös opinnäytetyömme turvallisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Kannustimme toi-

mintatuokioissa kaikkia osallistumaan, mutta emme missään nimessä pakotta-

neet ketään osallistumaan. Otimme kaikki lapset huomioon yksilöinä, sekä huo-

mioimme myös heidän ikänsä ja kehitystason. Koska lapset olivat ryhmässä eri-

ikäisiä, niin pyrimme järjestämään lapsille heidän kehitystasonsa mukaista toi-

mintaa, jotta kaikki ryhmän lapsista voisivat osallistua toimintatuokioihin. 

 

 

Kokosimme opinnäytetyössämme käyttämämme harjoitukset hyödyntäen MLL:n, 

Mediametkan ja RyhmäRenki -verkkosivustojen materiaaleja. Olimme tarkkoja 

siitä, että meidän oli luvallista hyödyntää valitsemiamme lähdemateriaaleja opin-

näytetyössämme ilman erillisiä maksuja tai luvanhankintoja.  Huomioimme teki-

jänoikeudet opinnäytetyössämme myös asianmukaisin lähdemerkinnöin. Tuo-

tosta tehdessämme ja Mediamäyrä-hahmoa luodessamme teimme tutkimustyötä 
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ja otimme selvää, että vastaavaa hahmoa ei ole vielä olemassa missään muualla. 

Halusimme luoda jotain uutta ja omaa, joten pidimme tarkkaa tutkimustyötä myös 

hahmon jo mahdolliselle olemassaololle erittäin tärkeänä. 

 

 

 

9.3 Ammatillinen kasvu 
 

 

Olemme oppineet opinnäytetyöprosessimme aikana paljon. Olimme hyvin kiin-

nostuneita mediakasvatuksesta aiheena jo opinnäytetyömme aiheen muodostu-

misvaiheessa. Aiheen ajankohtaisuuden takia olemme saaneet paljon uutta tie-

toa, taitoa ja ymmärrystä mediaan ja mediakasvatukseen liittyen. Koemme, että 

aiheeseen paneutuminen ja tekemämme työ on kasvattanut meitä mediakasvat-

tajina. Olemme myös erittäin motivoituneita jatkamaan aiheen parissa työskente-

lyä ja aiomme pitää tietotaitojamme ajan tasalla yhä kehittyvässä teknologiayh-

teiskunnassa. 

 

 

Vinkkivihkosen laajan harjoitusmäärän seurauksena meidän oma harjoituspak-

kimme on kasvanut merkittävästi. Olemme myös saaneet paljon arvokasta koke-

musta ja varmuutta ryhmänohjaajina. Koemme saaneemme myös arvokasta op-

pia ja kokemusta projektiluontoisesta työskentelystä, suunnittelun merkityksestä 

sekä aikatauluttamisesta. Huomasimme myös, kuinka tärkeä työkalu reflektio on 

niin toisen kuin oman toiminnan tarkastelussa. Välittömän, rehellisen ja rakenta-

van palautteen saaminen on ollut yksi merkittävä ammatillisen kasvun tekijä. 

 

 

 

9.4 Opinnäytetyön hyödynnettävyys ja ideat jatkotutkimusta varten 
 

 

Tulevaisuutta ajatellen voimme hyödyntää opinnäytetyötämme varhaiskasvatuk-

sen kentällä työskennellessämme. Asiaan perehtyneisyyden ansiosta koemme, 
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että meillä on hyvä tietopohja vastuullisen, tavoitteellisen, turvallisen ja lapsiläh-

töisen mediakasvatuksen toteuttamiseen. Koemme myös, että meillä on hyvät 

puitteet osaamisemme syventämiseen ja päivittämiseen, sekä pystymme tarvit-

taessa jakamaan osaamistamme muulle työryhmälle. 

 

 

Opinnäytetyömme jatkotutkimusideana voisi olla laatimamme vinkkivihkosen pe-

lillistäminen. Nykypäivänä on tarjolla useita eri sovelluksia ja ohjelmia, jotka mah-

dollistavat niin yksinkertaisen kuin monimutkaisemmankin ohjelmoimisen. Vink-

kivihkosessamme on useita sellaisia harjoituksia, jotka toimisivat varmasti hyvin 

myös pelillistetyssä muodossa. Perinteisen vihkomaisen ulkoasun päivittäminen 

pelin muotoon pitäisi tuotoksemme ajankohtaisena modernin formaattinsa 

vuoksi. Vinkkivihkosemme toimisi hyvin esimerkiksi mobiilisovelluksena. 

 

 

Toisena jatkotutkimusideana näkisimme luomamme Mediamäyrä-hahmon laa-

jemmassa mittakaavassa. Esimerkiksi Mediamäyrä voisi esiintyä lasten huolta-

jille tarkoitetuissa tietopaketeissa, uusissa projekteissa ja kehittämishankkeissa 

sekä oppimateriaaleissa. 
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