
Eskarien eräs projekti syksyllä 2016 oli meri. Kä-
vimme keskustelua mm. siitä, mikä on totta ja mikä 
tarua. Lapset valitsivat tutkimusryhmän (valtameri, 
suomen kalat ja meren satuolennot) ja rakensivat 
merilaatikot. Merilaatikon taustaksi lapset valitsivat 
netistä teemaan liittyvän kuvan. Lopuksi sadutim-
me lapsia.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyönä tutustuimme esi-
opetuksen toimintaympäristöön päiväkoti Kukka-
niityn pihapiirissä siten, että eskari ja koulun kak-
kosluokkalainen olivat pareja ja heidän piti selvittää 
koodaussuunnistuksen keinoin saapunut viesti. 

Pieniä ja suuria kokeiluja

Annoimme keväällä 2016 enemmän tilaa lasten halulle 
esiintyä ja esittää osaamistaan muille. Lasten erilaisis-
ta esityksistä muodostui kevätkaudelle pysyvä rakenne, 
Lasten Talent, jossa he kuukausittain esittelivät osaa-
mistaan. Talent-päivien väleissä varasimme lapsille ai-
kaa suunnitella ja harjoitella esityksiään yksin, pareittain 
tai ryhmässä. Aikuiset auttoivat tarvittaessa esimerkiksi 
musiikin tai rekvisiitan etsimisessä sekä miettivät lasten 
kanssa esityksiin erilaisia rooleja aremmillekin lapsille. 
Kuvasimme Talent-esityksiä myös videolle, jota van-
hemmat ja eskarit kutsuttiin katsomaan. 

Tutustuimme lasten kanssa monipuolisesti kuvien tuot-
tamiseen. Valmistimme pahvista omat kamerat, joilla 
lapset opettelivat mm. rajaamaan kuvaa ja tarvittaes-
sa pyytämään ystävällisesti kuvauslupaa. Rajaamastaan 
otoksesta lapset piirsivät fi lmirullaan näkymää vastaa-
van kuvan. Isänpäivän kynnyksellä eskarit kirjoittivat 
tiedotteen, jossa he kutsuivat isät valokuvaamo Diplo-
miin. Siellä eskarit kuvasivat isänsä oikeilla kameroilla. 
Kuvat liitettiin taustakuvaksi itsetehtyyn kännykkään, 
johon kirjoitettiin lisäksi tekstiviesti isälle. Vuoden aika-
na eskarit kokosivat omaa eskarikirjaa, johon tuli mm. 
heidän ottamiaan valokuvia, tarinoita, sadutuksia, ru-
noja ja tietoiskuja. 

Uusien eskareiden kanssa syksyllä 2016 olemme teh-
neet kuvausleikkejä. Lapset ovat etsineet pareittain ku-
vaamalla esimerkiksi tietyllä äänteellä alkavia tai tietyn 
värisiä asioita ympäristöstään. Olemme myös käsitel-
leet monipuolisesti kirjallisuutta, ja lukuhetkiä varten 
eskarit valmistivat omat kirjanmerkit. Kirjanmerkkiinsä 
lapset valitsivat fontin, värin ja kirjoitustyylin tietoko-
neella. Luemme lasten kanssa myös lehtiartikkeleita ja 
keskustelemme niistä.

Mediakasvatusta ryhmän toimintaan

Oivalluksia Eskarista! -hanke herätti eskarissamme 
pieniä ja vähän suurempia mediatoimijoita. Aluksi tii-
miämme mietitytti, miten toteuttaa mediakasvatusta 
vähäisten laitteiden vuoksi. Puhe mediakasvatuksesta 
linkittyy usein välineisiin ja laitteisiin, ja meillä oli käy-
tössä ainoastaan yksi digikamera ja lasten tietokone il-
man nettiyhteyttä. Meistä tuntui, että lapsilla on kotona 
käytettävissään paljon uudenaikaisempia laitteita kuin 
eskarissa. Jännitimme, miten saamme heidät innostu-
maan ja miten käännämme keskustelun vanhempien 
kanssa välineistä sisältöihin. Halusimme näyttää, että 
mediakasvatusta voi toteuttaa myös näillä välineillä, 
joita meillä on.

Mediakasvatuksellisia 
oivalluksia

Kohti aktiivista mediatoimijuutta  

Kun keskustelimme tiimissä mediakasvatuksesta ja 
suhteestamme mediaan, huomasimme toteutta-
vamme mediakasvatusta jo varsin monipuolisesti 
lasten kanssa. Halusimme kuitenkin laajentaa osaa-
mistamme ja täydentää kotien mediakasvatusta 
olemassa olevilla välineillä ja taidoilla. Mediakas-
vatus varhaiskasvatuksessa kiinnosti myös muita 
kasvattajia yksikössämme, joten se valikoitui myös 
yksikkömme kevään kehittämispäivän teemaksi. 
Yhteinen orientaatio teemaan helpotti ja mahdol-
listi osaltaan ideoiden jakamisen myös ryhmien vä-
lillä.

Pidän merkityksellisenä sitä, että median käyttö las-
ten kanssa on monipuolista, iloista ja hauskaa yh-
dessä tekemistä. Keskusteluiden ja toiminnan kautta 
olemme yhdessä oppineet esimerkiksi mediakriitti-
syyttä: mikä on tarua ja totta tai kannattaako mai-
noksiin luottaa. Olen kokenut, että toimintaympä-
ristön rikastuttaminen lasten kanssa mediasisällöt 
huomioiden herättää lasten uteliaisuutensa tutki-
miseen, ihmettelyyn ja kokeilemiseen.

Pidän tärkeänä myös sitä, että vanhemmat ja lap-
set voivat olla osallisena mediakasvatuksen sisäl-
lön suunnittelussa. Olemme kartoittaneet lasten ja 
vanhempien toiveita Leops-keskusteluissa ja haas-
tatteluilla. Keskeistä on myös alkuopetuksen kanssa 
tehtävä yhteistyö, jossa pyrimme rakentamaan yh-
dessä mahdollisimman eheää oppimispolkua myös 
mediakasvatusteemoja huomioiden. 
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