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Monilukutaituri Mediaviidakossa – hankkeen esittely

Tuon terveisiet Mediakasvatuskeskus Metkasta ja erityisesti Metkan hallitukselta, jossa toimin
kirjastojen edustajana.
Metka ry. on käytännön mediakasvatusta tekevä järjestö, jonka toimialueena on koko maa.
Järjestön perustoimintaa tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö. Metkan toiminnan kohteena ovat
lapset ja nuoret sekä ammattilaiset, jotka työssään tarvitsevat mediakasvatustaitoja. Metkan
tuottaa työpajoja, koulutuksia sekä mediakasvatukseen liittyviä oppimateriaaleja .

Metka on Suomen vanhin mediakasvatukseen keskittyvä toimija, ensi vuonna Metkan
perustamisesta tulee kuluneeksi 60 vuottaa. Metkan tuottamia oppimateriaaleja samoin kuin
Mediametkaa-sarjan löytää kotisivuilta osoitteessa www.mediametka.fi
Uusimmat Mediametkaa-sarjan osat julkaistaan sähköisellä Claned-oppimisalustalla.
Rekisteröitymällä pääsee lukemaan sinne vietyjä sisältöjä. Jos haluaa ottaa Clanedin käyttöön ja
koota sinne oman oppimisympäristön, käyttöön liittyy maksu. Claned on hankittu esimerkiksi
Helsingin alueen peruskoulujen opettajien käyttöön. Jos Clanediin tutustuminen kiinnostaa tässä
vaiheessa, kannattaa ottaa yhteyttä Mediakasvatuskeskus Metkaan.

Muita Metkan viimeaikaisia hankkeita – tai hankkeita joissa Metka on mukana - ovat esimerkiksi
Northern Script – yhteispohjoismainen elokuvakäsikirjoituskilpailu nuorille ja Metka EdTech
Hackathon 2018, jossa tuodaan yhteen nuoret ja ammattilaiset luomaan uusia opetuksellisia TVTideoita. Metkassa on kehitelty myös mainontaan liittyviä työpajoja ja aikuisryhmille suunnattua
mediakasvatusta.

Monilukutaituri mediaviidakossa - Mångläsare i mediedjungeln oli AVIn rahoittama hanke vv.
2015–2016 itäisen Uudenmaan Porsse-kirjastoissa eli Askolassa, Pornaisissa, Porvoossa ja
Sipoossa. Hankkeessa haluttiin vahvistaa koulujen ja kirjastojen yhteistyötä ja juurruttaa
mediakasvatusta siihen. Mediakasvatuskeskus Metka oli yhteistyökumppanina tuottamassa
kirjallisen suunnitelman, työpajapankin, alueen kirjastojen ja koulujen käyttöön.

Hankkeen ohjausryhmässä oli mukana opettajia ja kirjastotyöntekijöitä alueen kunnista.
Tapaamisten lisäksi yhteydenpitoa varten perustettiin facebook-ryhmä. Siellä ei tosin ylletty kovin
vilkkaaseen keskusteluun, mutta se toimi hyvänä tiedotuskanavana.
Hankkeen aluksi sain ohjeeksi kirjoittaa suunnitemaan erilaisia malleja, joita voisi ottaa käyttöön
luokkien kirjastovierailuille. Tarkoitus ei ollut luoda täysin uutta vaan päinvastoin hyödyntää
kaikenlaista hyväksi ja toimivaksi koettua. Jokaisella kirjastolla oli myös omat mieluisimmat
luokkakäyntien ohjelmansa, jotka haluttiin mukaan: vaikka ne olivat kirjastolaisille tuttuja,
suunnitelma oli tarkoitettu myös päiväkotien ja koulujen käyttöön kertomaan esimerkkejä siitä,
millaisia vierailut kirjastoissa voisivat olla. Valmis suunnitelma sisältää niin verkosta poimittuja kuin
haastattelujen avulla koottuja työpajamalleja.

Suunnitelmasta toivottiin hyvin käytännönläheistä – teoria saisi vaikuttaa taustalla, mutta
suunnitelma olisi suoraan toimintaa ohjaava. Mediakasvatus haluttiin nähdä mahdollisimman
laajasti niin, ettei kyse ole vain digitaidoista ja tieto- ja viestintätekniikasta. Lukutaidon ja
lukuharrastuksen tukeminen sekä kirjastonkäyttö- ja tiedonhallintataitojen kehittäminen nähtiin
kirjaston perustehtävinä kouluyhteistyössä – mutta vanhojen käytäntöjen rinnalle toivottiin
vaihtoehtoja.

Uutta näkökulmaa etsittiin erityisesti OPS:sta. Hankkeen alku ja suunnitelman koostaminen
ajoittuivat vaiheeseen, jossa syksyllä 2016 käyttöön otettu opetussuunnitelma oli vasta tulossa,
mutta siitä puhuttiin, tiedotettiin ja erityisesti opettajilla oli sen käyttöön liittyviä koulutuksia.
Opetussuunnitelman ajatuksista poimittiin muun muassa monilukutaito, laaja- ja monialaisuus,
ilmiöoppiminen, yhdessä tekeminen sekä tekemällä oppiminen ja oppilaslähtöinen ajattelu.
Kirjasto jo sinällään on kierrätystä parhaimmillaan, joten ekologisuus haluttiin myös yhdeksi
näkökulmaksi kouluyhteistyöhön.

Monilukutaituri-suunnitelman sisältö on jaettu kuuteen lukuun. Ensimmäisessä sparrataan
kirjastotaitoja ja puhutaan kirjastonkäytön opetuksesta. Tarinoiden äärellä –luvussa on kyse
lukutaidon ja lukuharrastuksen tukemisesta. Kolmannessa Hyvä tieto-luvussa on sisältöjä
tiedonhaun- ja tiedonhallintataitojen opetukseen.

Neljännessä luvussa esitellään muun muassa Aparaattisaari, joka on esiopetuksen käyttöön
suunnitelu verkosta löytyvä mediakasvatuksellinen oppimisympäristö. Viidennessä luvussa on
työpajoja, jotka liittyvät esimerkiksi omaan kotiseutuun. Se haluttiin mukaan siksi, että Askolan

kirjastossa oli suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä kotiseutumuseon kanssa omaan ympäristöön
ja sen historiaan liittyvä hieno luokkavierailun sisältö. Toinen syy ottaa mukaan
kotiseutunäkökulma juontui Porsse-kuntien erikoisuudesta: jokaisen kunnan historiaan liittyy yksi
suomalainen kansalliskirjailija. Viidennen luvun ekologiset työpajat liittyvät puolestaan
poistokirjojen uusiokäyttöön.

Kuudenteen Työkaluja-lukuun on koottu käyttöohjeita erilaisiin verkosta löytyviin ohjelmiin ja
työkaluihin, joita voi hyödyntää suunnitelman työpajoissa.
Koko Monilukutaituri-suunnitelman tarkoitus on toimia työpajaoppaana ja ideapankkina, jonka
sisältöä saa lainata, käyttää, muuttaa, muokata, päivittää, korjata, sekoittaa ja yhdistellä omaan
käyttötarkoitukseen sopivaksi.
Monilukutaiturin suurin ongelma on nopeasti kiitävä digitaalinen aika. Jo nyt jotain sisällöstä on
vanhentunut ja toisaalta kirjastot ovat kehitelleet luokkakäynneille paljon kaikenlaista uutta
tekemistä , joka olisi niin mielellään voinut päästä hankkeen työpaja- esimerkkeihin mukaan.
Monilukutaituri-hanke saa vuoden alussa jatkoa, suítä päivitetään ja ryhdytään opettamaan
hankekirjastoille, joita on nyt Porssea enemmän, kun itäisen uudenmaan kkunnat yhdistyivät
Helle.kirjastokimpaksi.
Suomenkielisenä Monilukutaituri löytyy jo epävirallisena PDF-versiona netistä – sen sisältö tosin
on sama, kuin Mediakasvatuskeskus Metkan oppimateriaaleihin liitettävä taitettu versio.
Monilukutaituri-hanke oli kaksikielinen ja suunnitelmakin julkaistaan ruotsiksi. Sen kääntämisestä
ja ruotsinkielisillä linkeillä täydentämisestä vastasivat Catharina Latvala sekä Nina Kihlman ja Frida
Wickholm Porvoon kirjastosta. Ruotsinkielinen Mångkampare i mediedjungeln sijoitetaan myös
Metkan oppimateriaaleihin. http://mediametka.fi/opetusmateriaalit/#muu-opetusmateriaali

Lopuksi muutamia mediakasvatukseen liittyneitä puheenaiheita vuoden varrelta:

