
Mediakasvatusta 
kehittämispäivään!

Kokemuksia mediakasvatuksellisesta 
kehittämispäivästä

…päivä oli innostava, motivoiva ja yhteistä 
ymmärrystä lisäävä… kehittämispäivän jälkeen 

erilainen tekeminen on lisääntynyt 
ihan hurjasti…

…kun esimies vastaa kokonaisuuden 
toteuttamisesta, niin piti itsekin ottaa nämä 

asiat paremmin haltuun… tunnelma oli loistava 
kun yhdessä oppien, kokeillen tutustuttiin 

uuteen aiheeseen…

Toista tehtäväkorttia miettiessään oli 
aistittavissa ahaa-elämyksiä sen suhteen, että 

henkilökunta huomasi, miten paljon jo itse 
asiassa tehdään, että kaikkeen ei tarvitakaan 

tietokonetta tai muita digivälineitä. Uusia 
ideoita syntyi saman tien vaikka kuinka paljon!

…yhtään negatiivista kommenttia emme 
kuulleet (vaikka tiedän, että osaa pelotti) ja 
myös päivän vetäminen oli mukavaa, vaikka 

vähän etukäteen jännitti (koska itsekään en ole 
mikään supertaitava digivälineiden kanssa)!

Päivähoitoyksiköt Inari-Saana, Kivelä-Riikka, 
Miilu-Maunula ja Tuorinniemi

Kehittämispäivän rakenne ja sisältö

Kaikissa yksiköissä mediakasvatusteeman käsittelyyn 
käytettiin noin kolme tuntia. Kokonaisuuden ensim-
mäinen puolisko rakentui keskustelua ohjaavasta 
Kahoot-pelistä ja sen lomassa yhdessä käsitellyis-
tä työskentelykorteista. Yhdessä yksikössä teemaan 
orientoiduttiin Kahootin sijasta Lapsuuden media-
hahmot -tehtävällä, jonka tarkoituksena oli tehdä 
näkyväksi lapsuuden mediakokemuksien merkitystä 
ihmisille. 

Yhteistä keskustelua käytiin tiimeittäin työskentely-
korttien avulla. Korttien kysymysten avulla pohdit-
tiin ensin kasvattajien omaa mediasuhdetta ja sen 
jälkeen lasten mediasuhteita esimerkiksi lasten lei-
keissä ja puheissa näkyvien mediateemojen kautta. 
Lisäksi tarkasteltiin ryhmissä ja yksikössä jo toteutu-
vaa mediakasvatusta. Yhdessä yksikössä päädyttiin 
orientoitumaan teemaan työstämällä ensimmäinen 
tehtäväkortti, Kasvattajan oma mediasuhde, etukä-
teen. 

Toinen puolisko kokonaisuudesta koostui kolmes-
ta työskentelypisteestä, joihin tiimit sekoitettiin ku-
vausleikillä siten, että ryhmissä oli eri-ikäisten lasten 
kanssa työskenteleviä. Näin pisteillä tutustuttavien 
ideoiden ja menetelmien soveltuvuutta tuli mietit-
tyä erilaisista lähtökohdista ja samalla jaettua toisten 
kanssa lapsiryhmissä jo kokeiltuja ja tehtyjä juttuja. 
Toimintapisteissä tutustuttiin erilaisiin materiaalei-
hin ja kokeiltiin muun muassa kuvausleikkejä, vide-
ointia, tarinan äänittämistä ja äänimaailmojen tekoa.

Toimintapisteiden jälkeen kokoonnuttiin jakamaan 
koettua ja miettimään menetelmien soveltuvuut-
ta työskentelyssä eri-ikäisten lasten kanssa. Lopuksi 
ideoitiin yhdessä, mitä jatkossa haluttaisiin media-
kasvatukseen liittyen kokeilla ja kehittää. 

Taustaa

Oivalluksia eskarista! -hankkeessa luotiin kehittä-
mispäivämalli ja koottiin materiaaleja, joiden avulla 
työyhteisössä voidaan käsitellä uuteen esiopetus-
suunnitelmaan ja tulevaan vasuun liittyviä mediakas-
vatuksellisia teemoja yhdessä keskustellen, jakaen 
sekä toiminnallisesti kokeillen. 

Malliin kuuluu suunnittelutapaaminen, jossa ovat 
mukana yksikön esimies, kasvattajia sekä pari Oi-
valluksia! -projektityöntekijää. Tapaamisessa tutus-
tutaan materiaaleihin ja pohditaan yhdessä, miten 
kehittämispäivä voisi omassa yksikössä rakentua. 
Mallia hyödynnettiin syksyllä 2016 jo neljässä päivä-
hoitoyksikössä. Kokemukset olivat erittäin positiivi-
sia, vaikka teemaan liittyi etukäteen myös jännitteitä 
ja ristiriitaisia odotuksia.

Mediakasvatuksen mahdollisuudet 
tutuksi    
    
Kaikkia yksiköitä yhdisti havahtuminen siihen, 
että laitteet ovat vain yksi osa kokonaisuutta. 
Mediakasvatus on laaja, monimuotoinen ja si-
sällöllisesti rikas maailma, jonka tutkimiseen ja 
käsittelyyn yhdessä lasten kanssa löytyy yksi-
köistä jo monenlaista osaamista.

Kehittämispäivän kokonaisuudesta pidettiin. Se 
oli henkilökunnan mielestä innostava ja siitä sai 
konkreettisia työvälineitä arkeen. Erityisesti toi-
minnallisuutta kehuttiin ja kiitosta sai myös se, 
että kehittämispäivän vetäjät olivat omasta työ-
yhteisöstä, heitä ei tarvinnut jännittää. Kasvat-
tajat kokivat oppineensa uutta ja innostuivat ai-
heesta.

Omalla porukalla toteutetusta päivästä jäi voi-
maantunut olo, kun uusia sisältöjä ja menetel-
miä otettiin yhdessä paremmin haltuun. 


