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Lapset elävät, oppivat ja kehittyvät keskellä media-
kulttuuria. Media on väline monenlaisille kohtaami-
sille tuttujen ja uusien ihmisten ja asioiden kanssa. 
Kasvokkaiset ja mediavälitteiset kohtaamiset edellyt-
tävät ja myös kehittävät laajoja tunne- ja vuorovaiku-
tustaitoja varhaislapsuudesta alkaen. 

Digitaalisessa kulttuurissa kasvava lapsi tarvitsee 
aikuisen tietoista tukea ja läsnäoloa mediataitojen-
sa kehittämiseen sekä erilaisiin mediaympäristöihin 
liittyvien tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvista-
miseen. Parhaimmillaan mediakasvatus innostaa leik-
kimään, kokeilemaan, keksimään tarinoita, tekemään 
kuvia sekä tutustumaan niin digitaalisen kuin perin-
teisen median, kuten kirjojen ja lehtien, kehittäviin 
sisältöihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella toteutet-
tu opas on suunnattu varhaiskasvatusikäisten las-
ten kanssa työskenteleville. Se täydentää Media 
varhaiskasvatuksessa – Tukea tunne- ja vuorovaiku-
tustaitojen vahvistamiseen -opasta (2016), jossa tar-
kastellaan varhaiskasvatussuunnitelmien perusteita 
mediakasvatuksen ja lasten tunne- ja vuorovaikutus-
taitojen harjoittelun näkökulmasta. 

Tämä opas sisältää varhaiskasvatuksen ammat-
tilaisten kanssa varhaiskasvatus- ja esiopetus-
suunnitelmien perusteiden hengessä kehitettyjä, 
käytännönläheisiä harjoituksia. Se tarjoaa kasvat-
tajille ja työyhteisöille vinkkejä siitä, kuinka media-
kasvatuksella voidaan vahvistaa lasten tunne- ja 

vuorovaikutustaitoja sekä lasten osallisuutta ja me-
diakulttuurin kohtaamista. Oppaan tehtäviä voi so-
veltaa myös esi- ja alkuopetuksessa. Ideoita voi 
poimia myös kerhojen ja kotien mediakasvatukseen.

Harjoitusten ja toimintaideoiden lisäksi opas tar-
joaa lasten mediakasvatukseen tuoreita näkökul-
mia tuovia artikkeleja. Opas tukee myös työyhteisön 
toimintasuunnitelmien ja mediakasvatuksellisen 
työotteen kehittämistä sekä ammattilaisten ja van-
hempien yhteistä kasvatuskumppanuutta.

Lämpimät kiitokset kehittämistyöstä hankkeessa 
mukana olleille päiväkotien ammattilaisille, artikke-
leja kirjoittaneille asiantuntijoille ja prosessin alkuun 
saattaneelle Satu Valkoselle sekä oppaan viimeiste-
lyä tukeneille Johanna Sommers-Piiroiselle ja Jenni 
Heleniukselle.  

Vaikka median ja digitaalisten ympäristöjen nopea 
kehitys toisinaan haastaisikin, jokaisella kasvattajal-
la on paljon osaamista, jota voi hyödyntää mediasuh-
teisiin liittyvässä kasvatuksessa. Mediakasvatuksessa 
on monessa mielessä kyse ihmisenä olemisen ja kas-
vamisen taidoista, joita varhaiskasvatuksessa har-
joitellaan muutenkin. Jokainen mediakasvatukseen 
panostava varhaiskasvattaja on kasvattamassa aktii-
visia, osaavia ja itseään ja muita huomioivia tulevai-
suuden mediankäyttäjiä ja -tuottajia.

Rauna Rahja
mediakasvatuksen suunnittelija, MLL

Mediakasvatus kuuluu pienillekin lapsille 
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Oppaan harjoitukset ovat varhaiskasvatusammat-
tilaisten yhdessä lasten kanssa kehittämiä. Niiden 
tarkoituksena on vahvistaa tunne- ja vuorovaikutus-
taitoja mediakasvatuksessa.

Oppaan tavoitteena on
– tarjota lapsilähtöisiä ja käytännönläheisiä media-

kasvatusharjoituksia varhaiskasvatusryhmän kans-
sa työskentelyyn.

– kehittää mediakasvatuksen avulla lasten tunne- ja 
vuorovaikutustaitoja, välittää myönteisiä asentei-
ta ja arvoja, tukea osallisuutta sekä vastuullista ja 
kunnioittavaa kohtaamista.

– rohkaista kehittämään omaa mediakasvatuksellis-
ta työotetta ja ideoimaan itse uusia tapoja käyttää 
mediaa lapsiryhmässä.

– tukea mediakasvatuksen pitkäjänteistä pedagogis-
ta suunnittelua työyhteisössä.
Oppaan harjoituksia ja toimintaideoita voi käyttää 

esimerkiksi erilaisissa päiväkodin tuokioissa tai aamu-
piirissä. Osa harjoituksista on pitkäkestoisempia ja ne 

Oppaan tavoitteet ja käyttö

tarjoavat ideoita laajempiin mediaprojekteihin. Jou-
kossa on myös tehtäviä, joista voi rakentaa lasten kiin-
nostuksen mukaan vaikkapa päivästä toiseen kestäviä 
leikkejä ilmiöoppimisen periaatteiden mukaisesti. 

Tehtäviä voi teettää koko ryhmälle tai jakaa lapsia 
pienryhmiin. Harjoitusten yhteydessä on kerrottu nii-
den tavoite, tarvikkeet ja tilanne eli voiko sen tehdä 
toimintatuokiossa, ulkoillessa, projektina tai sopiiko se 
esimerkiksi ilmiölähtöisen leikin käynnistäjäksi. Projek-
tilla tarkoitetaan tässä tekemistä, jossa on enemmän 
aikuisten määrittelemiä tavoitteita kuin ilmiölähtöisel-
lä leikillä. Mukana on myös muutamia yksilökohtaisia 
tuokioita, joissa työskennellään yhden lapsen kanssa 
kerrallaan. 

Tehtävien kestoon vaikuttavat luonnollisesti ryh-
män koko, lasten ikä ja valmiudet. Työntekijä tuntee 
ryhmänsä ja osaa arvioida, mitkä tehtävät sopivat sil-
le. Oppaan harjoitukset ja toimintaideat on suunnattu 
3–7-vuotiaille lapsille, mutta tehtäviä voi soveltaa las-
ten iän ja taitojen mukaan.
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Mediakasvatusta ja lasten mediakulttuuria voi lähes-
tyä varhaiskasvatuksessa monista eri näkökulmista, 
jotka täydentävät toisiaan. Varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteet ja esiopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteet kehottavatkin tarttumaan mediakasvatuk-
seen ja lasten omien kokemusten käsittelyyn mo-
nipuolisesti tutustuen ja kokeillen. Näin edistetään 
myös lasten osallisuutta.

Medialukutaidon sisältävä monilukutaito sekä tie-
to- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen ovat 
varhaiskasvatusta ja esiopetusta linjaavissa asia-
kirjoissa mukana laaja-alaisen osaamisen kokonai-
suuksina. Monilukutaito on ihmisenä olemisen ja 
elämisen taitoa moninaisessa maailmassa sekä tai-
toa ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Monilukutaito 
on myös moninaisuuden ymmärtämistä ja moniääni-
syyttä ja sillä on merkitystä lasten osallisuuden ja yh-
denvertaisuuden toteutumisessa. Yhtä lailla lasten 
tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen tukeminen 
edesauttaa lasten osallistumista yhteiskuntaan ja 
ymmärrystä digitaalisten ympäristöjen hyödyntämi-
sestä arjessa.

Mediakasvatus on tavoitteellista vuorovaikutusta 
kasvattajan, kasvatettavan ja mediakulttuurin välillä. 
Tavoitteena ovat monipuoliset ja aktiiviset media- ja 
monilukutaidot ja lapsen osallisuuden ja toimijuuden 
vahvistuminen. Mediakulttuurilla on kasvattava ulot-
tuvuus osana ihmisten ja mediakulttuurin moninaisia 
vuorovaikutussuhteita.

Mediakulttuuri kasvuympäristönä
Media, kuten erilaiset pelit, ohjelmat, kirjat, laitteet ja 
sovellukset, on osa arkea ja yhtä lailla lastenkulttuuria. 
Mediakulttuuri on osa todellisuutta, joka muotoilee 
lapsen ymmärrystä, näkökulmia ja todellisuudelle an-
nettuja merkityksiä. Media vaikuttaa jo pienen lapsen 
tunteisiin, minäkuvaan, ajattelun kehitykseen ja sosi-
aalisiin suhteisiin. Siksi mediakulttuuri ei ole irrallista 
lapsen muusta elämästä tai sosiaalisista suhteista.

Mediakulttuuriin kuuluu laitteiden, välineiden ja me-
diasisältöjen käytön lisäksi paljon yksilöllisiä ja yhtei-
söllisiä kokemuksia. Mediakokemukset voivat muokata 
yksilön arvoja ja toisaalta tarjota yhteisöllisiä koke-
muksia, esimerkiksi kavereiden tai perheen kesken, ja 
näin vahvistaa tärkeitä vuorovaikutussuhteita. 

Varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa media-
kulttuuri ymmärretään laajasti. Näin vältytään ta-
kertumasta siihen, mitkä elementit tai välineet 

määritellään mediaksi ja mitkä siihen löyhästi 
kytkeytyviksi ilmiöiksi. Laaja näkökulma tukee myös 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteista ja esiope-
tussuunnitelmien perusteista lähtevää laaja-alaista 
osaamista ja kokonaisvaltaista oppimista sekä sosio-
kulttuurista lähestymistapaa.

Mediataitojen tukeminen  
varhaiskasvatuksessa
Mediakasvatus on siis vuorovaikutteista kasvatus-
ta, joka kehittää ja vahvistaa lapsen mediataitoja ja 
toimijuutta suhteessa mediaan. Mediakasvatuksen 
keskeisiä elementtejä ovat sosiaalisen, emotionaali-
sen, kulttuurisen ja älyllisen kasvun tukeminen.

Taidot kehittyvät kasvatuksellisissa tilanteissa, 
mutta myös vertaissuhteissa, muussa vuorovaiku-
tuksessa ja mediaa käyttäessä. Media- ja sosiaalisia 
taitoja opitaan esimerkiksi yhteisissä pelihetkissä. 
Medialla on merkitystä myös lasten keskinäisissä 
suhteissa. Lapset ovat usein kiinnostuneita, mis-
tä peleistä, elokuvista tai kirjoista kaverit pitävät ja 
kertovat mielellään mediakokemuksistaan.

Varhaiskasvatuksen arjessa aikuisella on erin-
omainen tilaisuus huomioida lasten mediakoke-
muksia ja tarjota mediasta sisältöjä, jotka ruokkivat 
lasten mielikuvitusta, sosiaalisia taitoja ja kannus-
tavat keksimään leikkejä, joissa jatketaan median 
avulla käsiteltyjä teemoja. Siksi lasten keskinäis-
tä vuorovaikutusta aktivoiva ja innostava sosio-
kulttuurinen näkökulma on tärkeä huomioida myös 
varhaiskasvatuksen mediakasvatusta suunniteltaes-
sa, toteuttaessa ja arvioitaessa osana koko yhteisön 
toimintakulttuuria.

 
 Syventäkää työyhtei-

sön keskusteluja  
Mediakasvattajuutta 
etsimässä -artikkelilla 
ja sen tehtävillä, jotka 
löytyvät Media varhais-
kasvatuksessa -oppaan 
sivuilta 8–9. 

 www.mll.fi/media_varhaiskasvatuksessa 

 

Moninaisia mediataitoja 

Lukuvinkki

http://www.mll.fi/media_varhaiskasvatuksessa
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MONILUKUTAIDON MERKITYKSISTÄ

Monilukutaitoa on edistettävä ja arvioitava suunnitel-
mallisesti ja tavoitteellisesti varhaiskasvatuksessa sekä 
esi- ja alkuopetuksessa. Moni lasten kanssa työskente-
levä on kuitenkin ymmällä, miten toteuttaa velvoitet-
taan kehittää lasten monilukutaitoa ja mitä sillä oikein 
tarkoitetaan. 
 Monilukutaidolla viitataan moninaisten viestien tul-
kinnan ja tuottamisen taitoihin. Laajemmin se linkite-
tään ajattelun ja viestinnän taitoihin ja sen katsotaan 
sisältävän erilaisia lukutaitoja, kuten medialukutaidon ja 
visuaalisen lukutaidon. Monilukutaitoon liitetään myös 
multimodaalisuus eli viestinnän monikanavaisuus.
 Laajan tekstikäsityksen mukaan viestit voivat olla 
muun muassa kirjoitettuja, puhuttuja, audiovisuaalisia 
tai erilaisiin symbolijärjestelmiin perustuvia sekä näi-
den yhdistelmiä. Käytännössä monilukutaidon harjoit-
telu varhaiskasvatuksessa voi tarkoittaa paitsi erilaisten 
medioiden käyttöä, myös lasten kanssa keskustelemis-
ta esimerkiksi kuvien, videoiden, pelien, kuunneltujen 
tai luettujen tarinoiden pohjalta sekä erilaisten tekstien 
tuottamista yksin ja yhdessä.
 Monilukutaitoon kytkeytyy myös ymmärrys oppijoi-
den kulttuurisesta ja sosiaalisesta moninaisuudesta, jo-
ka on monilukutaidon pedagogiikan perusta. Lapset siis 
ymmärretään taustoiltaan, osaamiseltaan, kiinnostuk-
seltaan ja tarpeiltaan erilaisiksi ja monilukutaidon peda-
gogiikassa tämä erilaisuus tulee sitoa oppimiseen lasten 
moninaisuutta kunnioittaen. 
 Monilukutaidossa ei siten ole kyse vain erilaisten 
tekstien ja monien ilmaisutapojen oppimisesta tai mo-
nipuolisten viestintätapojen- ja laitteiden parissa työs-
kentelystä. Monilukutaito on ihmisyyteen kasvamista 
yhdessä muiden kanssa. Monilukutaitoa onkin miele-
kästä tarkastella erilaisten taitojen kietoutumina, joi-
den avulla mukaudutaan ja reagoidaan sosiaaliseen, 
kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen muutokseen sekä 
toisaalta myös jatkuvuuteen. Monilukutaito on jousta-
vuutta ja kykyä toimia vaihtelevissa ja monimutkaisissa 
tilanteissa tarkoituksenmukaisesti, kuitenkin omalla yk-
silöllisellä ja ainutkertaisella tavalla. 
 Monilukutaitoinen ihminen osaa tulkita moni-
puolisia viestejä. Hän osaa liittää niitä erilaisiin 
asiayhteyksiin, kuten missä mediassa viesti esitetään, 
mihin aihepiiriin se liittyy, mitä kulttuurisia taustoja 
viestillä on tai mihin sillä pyritään. 
 Pienten lasten kohdalla monilukutaidon harjoittelus-
sa on tärkeää havaintojen tekeminen ja niistä muille ker-
tominen. Aikuisen kanssa keskusteleminen auttaa lasta 
nivomaan havaintoja asiayhteyksiin ja miettimään ehkä 
myös sitä, miltä havaitut asiat hänestä tuntuvat. Ovatko 
ne lapsen sanoin esimerkiksi hauskoja, kiinnostavia, opet-

tavaisia, surullisia tai pelottavia? Tehtäviä ja harjoituksia kan-
nattaa myös nivoa lapsen elämänpiiriin. Millaisia viestejä 
omasta arkiympäristöstä löytyy? Esimerkiksi mitä lehdessä 
kerrotaan? Mitä omasta kaupungista kerrotaan nettisivuilla? 
Millaisia ajatuksia nettipeliä mainostava kuva herättää?
 Uuden käsitteen ihmettelyn äärellä on arvokasta tuo-
da keskusteluun monilukutaito arkipäiväisenä toimintana 
moninaisten sosiaalisten suhteiden kudelmassa. Kun mo-
nilukutaitoa tarkastellaan asenne- ja suhtautumistapojen 
sekä toiminnan kautta, monilukutaidon käsite avaa näkö-
kulmia myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. 

 Tutkikaa yhdessä kuvakirjoja, lehtiä ja mainoksia tai 
audiovisuaalisia sisältöjä. Valitkaa tarkasteltavaksi las-
ten kuvia ja pohtikaa, mikä kuvien lapsille on yhteistä. 
Millaisia lapsia tekstit kuvastivat? Mitä asioita kuvat ei-
vät näyttäneet? Mitä asioita kuvista puuttui tai mitä 
kuvat jättivät kertomatta? Miksiköhän näin? Mahdol-
lisuudet havaita ja tunnistaa tekstien merkityksiä tar-
joavat lapselle mahdollisuuksia jäsentää maailmaa ja 
harjoittaa medialukutaitoa. 

 Keskustelkaa pareittain tai pienryhmissä keksityllä kie-
lellä. Yrittäkää löytää yhteinen ymmärrys jostain ennal-
ta määritellystä asiasta, esimerkiksi ryhmän jäsenten 
lempiväreistä, -lauluista tai -elokuvista. Puheen vuo-
rottaisuutta voidaan ohjata ilmeillä, eleillä ja liikkeillä. 
Vaihdelkaa pareja ja ryhmien kokoonpanoa. Pohtikaa, 
mistä yhteisymmärrys rakentuu. Millaisia muita ilmaisu-
keinoja voidaan hyödyntää viestien perille menemisek-
si kuin puhuttua kieltä? Miksi joidenkin ymmärtäminen 
oli helppoa, toisten ehkä haasteellisempaa? Miten yh-
teistyö sujui? Erilaiset tavat ilmentää tarkoitusperiä ja 
tunteita saavat vuorovaikutuksessa erilaisia muotoja, 
joiden tunnistaminen rakentaa yhteisymmärrystä ja so-
puisaa yhteisöllisyyttä. 

 Tutustukaa lapsille tärkeään kirjaan tai elokuvaan. Miet-
tikää, millaisia juonenkäänteitä tarinassa oli. Pohtikaa 
myös, miksi tarinan henkilöt toimivat tietyllä tavalla, oli-
siko heillä ollut vaihtoehtoja tehdä toisin. Millaiset asi-
at vaikuttivat hahmon tekemiin ratkaisuihin? Tarinoiden 
avulla voidaan harjoitella tunteiden ja käyttäytymisen 
säätelyä ilman, että oma toiminta on tarkastelun koh-
teena, kuitenkin oppien hyvinvointiin ja terveyteen 
vaikuttavista tekijöistä, joilla kestävää tulevaisuutta ra-
kennetaan yhdessä. 

Satu Valkonen 
tutkijatohtori, Helsingin yliopisto 

Vinkkejä
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Tunnetaidoista eettisiin taitoihin

Mediakasvatuksen kokonaisuus ja tavoitteet rakentuvat 
moninaisten mediataitojen harjoittelulle. Mediataito-
ja ovat esimerkiksi turva- ja tunnetaidot, vuorovaikutus-
taidot, kriittisyyden taidot, luovat ja esteettiset taidot 
sekä tekniset taidot. Mediataidot ovat tärkeä osa moni-
lukutaitoa. 

Turvataidot ovat median sisältöjen ja palvelui-
den turvallista, tasapainoista ja hyvinvointia tu-
kevaa käyttöä ja tietoa, miten toimia, jos kohtaa 
mediassa pelottavia tai häiritseviä sisältöjä tai jos 
muut mediankäyttäjät toimivat häiritsevästi tai 
loukkaavasti.

Tunnetaidot tarkoittavat median herättämien 
tunteiden tunnistamista ja käsittelyä. Erilaisten 
tunne- ja aistikokemusten lisäksi mediankäyttö 
voi tuottaa mielihyvää ja virikettä yhteiselle teke-
miselle. Tunnetaidot viittaavat myös empatian ja 
myötätunnon taitoihin.

Vuorovaikutustaidoilla viitataan taitoihin pi-
tää median avulla yhteyttä muihin sekä taitoihin 
hahmottaa erilaisia mediassa viestittyjä näkökul-
mia, arvoja ja merkityksiä ja ymmärtää näitä myös 
omassa mediailmaisussa. Vuorovaikutustaidot liit-
tyvät myös sosiaalisten ja kulttuuristen tilantei-
den moninaisuuden ymmärrykseen, eettisyyteen 
ja kunnioittavaan kohtaamiseen mediassa.

Kriittisyyden taidot viittaavat kykyyn ymmär-
tää ja tarkastella erilaisia mediasisältöjä, mediaan 
liittyviä prosesseja sekä kykyyn hankkia ja arvi-
oida tietoa. Kriittisyyteen kuuluu median moni-
puolinen ymmärtäminen sekä myös uteliaisuus, 
avoimuus, kokeilevuus ja koetun pohtiminen. Las-
ta voi ohjata pohtimaan esimerkiksi, mitä ajattelin 
tästä mediasta, millainen olo tuli pelatessa tai mil-
laisia asioita tästä elokuvasta opin. 

Luovat ja esteettiset mediataidot viittaavat 
kulttuurisiin taitoihin sekä median seuraamiseen 
että sisältöjen luomiseen. Ne tarkoittavat ky-
kyä katsoa, kuunnella, kokea ja tulkita mediaa ja 
nauttia siitä, mutta myös taitoja tutkia, tuottaa 
ja tehdä mediasisältöjä yksin tai yhdessä muiden 
kanssa.

Tekniset taidot puolestaan rakentuvat me-
dialaitteiden, ohjelmien ja sovellusten käyttöön 
liittyvän osaamisen ympärille. Lapsilla voi olla tek-
nisiä taitoja sekä rohkeutta tutkia ja kokeilla uusia 
välineitä, mutta aikuisen tukea tarvitaan siihen, 
miten ja mihin teknisiä taitoja käytetään järkeväs-
ti, turvallisesti ja ergonomisesti. Tekniset valmiu-
det avartuvat lukutaidon myötä. 

Mediataitojen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa 
on esimerkiksi sisältöjen tutkimista ja arkisten me-
diakokeilujen tekoa yhdessä leikinomaisin keinoin. 
Ennen kaikkea se on pitkäjänteistä pedagogista työ-
tä, johon vaikuttavat mediakulttuurin ja mediankäy-
tön muutokset. 

Työyhteisön yhteinen suunnittelu ja henkilöstön 
oman mediakasvatusosaamisen vahvistaminen luo-
vat tärkeää pohjaa lasten laaja-alaisten mediatai-
tojen tukemiselle. Varhaiskasvatuksessa kannattaa 
kehittää sellaista mediakasvatuksen pedagogiikkaa, 
jolla edistetään lasten omaehtoista oppimista ja mie-
lekästä toimintaa median parissa. Näin tehdään laa-
dukasta ja lapsilähtöistä mediakasvatusta, joka tukee 
lapsen kasvua ja osallisuutta ympäröivässä media-
kulttuurissa.

L
 Tutustukaa Saara Salomaan artikkeliin  

mediakasvatuksen roolista 
varhaiskasvatussuunnitelmissa,  
Media varhaiskasvatuksessa -opas, sivu 15. 
www.mll.fi/media_varhaiskasvatuksessa

Lukuvinkki

http://www.mll.fi/media_varhaiskasvatuksessa
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Mediakasvatus varhaiskasvatuksen arjessa

Varhaiskasvatuksessa hyvän elämän taitoja opitaan lap-
sille luontaisilla tavoilla: leikkimällä, liikkumalla, tutkimalla 
sekä taiteellisen kokemisen ja ilmaisun kautta. Innosta-
vaa oppimista syntyy uusien varhaiskasvatussuunnitelmi-
en hengessä tarttumalla lasten kiinnostuksen kohteisiin ja 
kokemuksiin sekä kokeilemalla rohkeasti osallistavia me-
netelmiä ja välineitä. Digitaalinen mediakulttuuri lasten ko-
kemusympäristönä sekä mediailmaisun monet muodot 
tarjoavat hienoja mahdollisuuksia yhteisölliseen toimintaan 
ja vuorovaikutukseen.

Innostus mediakasvatukseen löytyy usein lapsiryh-
män yhteisestä tekemisestä, esimerkiksi saduista ja ta-
rinoista, ympäröivän maailman tutkimisesta tai lapsille 
tärkeiden mediahahmojen innostamista leikeistä ja liik-
kumisesta. Kun yhdessä tehtyä dokumentoidaan ja tal-
lennetaan kuvin, äänin ja videoin, opitaan samalla 
median tuottamisen ja jakamisen taitoja ja pelisääntöjä 
sekä harjoitellaan keinoja kohdata mediassa vastaan tu-
levia haasteita.

Lasten kanssa harjoitellaan taitoja, joista he hyötyvät 
tässä ja nyt, mutta myös taitoja, jotka ovat tarpeen myö-
hemmin heidän siirtyessään kohti itsenäisempää medi-
ankäyttöä ja vuorovaikutusta erilaisissa vertaisryhmissä. 
Osa taidoista liittyy suoraan mediasuhteisiin ja median-
käyttöön, mutta monet laajemmin ihmisenä kasvamiseen, 
itsetuntemukseen ja -säätelyyn sekä toisten kanssa toimi-
miseen.

Usein tavoitellaan taitoja, joita lapset tarvitsevat voi-
dakseen hyvin ja pärjätäkseen muuttuvassa maailmassa. 
Media, digitaalisuus ja niihin liittyvät toimintatavat eivät 
kuitenkaan tule meille vain annettuina, vaan me itse muo-
vaamme ja kehitämme mediakulttuuria ja sen yhteisöllisiä 
käytäntöjä omalla toiminnallamme – varhaisesta lapsuu-
desta lähtien. Miten siis otamme jo pienet lapset mukaan 
rakentamaan parempaa ja toiset huomioivaa maailmaa?

Arvostava suhtautuminen lasten kokemusmaailmaan 
sekä lapsille merkityksellisten asioiden huomioiminen toi-
minnassa ovat perusta arjen mediakasvatukselle. Paras 
asiantuntija lapsen maailmaan on lapsi itse. Lapset mielel-
lään kertovat ja esittelevät median parissa kokemaansa, 
kunhan aikuinen pysähtyy kuuntelemaan ja juttelemaan. 
Sekin on tärkeää, että jokainen voi kokea olevansa osa 
ryhmää sekä tuntea itsensä ja toimintansa merkitykselli-
seksi toisille. Ryhmän yhteiset mediapuuhat, joissa jokai-
selle löytyy tekemistä ja erilaisia ilmaisun keinoja, voivat 
vahvistaa näitä tunteita ja kokemuksia. 

Nykyiset digivälineet ovat helppokäyttöisiä ja monille 
lapsille pelaamisesta tai mediasisältöjen seuraamisesta tut-
tuja. Yhteinen tekeminen voi alkaa vaikkapa siitä, että ryh-

män digikamera tai tabletti annetaan lapsille ja katsellaan 
maailmaa kameran linssin läpi. Ryhmän yhteisistä puuhista 
syntyy helposti omia lehtiä, kirjoja, äänimaailmoja ja vide-
oita – yhteistä mediakulttuuria, meidän juttua!

 Havainnoikaa lähiympäristöä valokuvaamalla: kuvaa 
mielestäsi hauska, mieluisa, turvallinen, pelottava, tyl-
sä, jännittävä tai muu vastaava paikka päiväkodissa. 
Katselkaa kuvia. Keskustelkaa: Miksi juuri tämä paik-
ka on mielestäsi hauska? Mitä pelottavaa kuvassa on? 
Onko se muiden mielestä pelottava paikka? Mikä siinä 
pelottaa? Miten se olisi vähemmän pelottava?

 Sopikaa ryhmässä ”toimittajavuorot”, jolloin aina pari 
lapsista dokumentoi yhteistä tekemistä ja arjen puu-
hia kameraa, tablettia tai digitallenninta hyödyntäen. 
Miettikää yhdessä lasten kanssa, millaisia asioita ja 
miten haluatte kertoa päiväkotipäivästä esimerkiksi 
vanhemmille. 

 Kuvatkaa voimakuvia. Kysy lapsilta, millaisia sanka-
rihahmoja he haluaisivat olla. Ottakaa kuvia, jotka 
tuovat esiin hahmon vahvuuksia. Kuvissa voidaan hyö-
dyntää lapsille tärkeitä mediahahmoja, roolivaattei-
ta ja itse askarreltua rekvisiittaa. Kun kuvat on otettu, 
katsellaan niitä yhdessä ja jutellaan kuvista ja hah-
moista. Aikuinen voi esimerkiksi saduttaa lapsia kuvien 
avulla, pyytää kertomaan tarinaa kuvan inspiroimana. 

Johanna Sommers-Piiroinen
KM, LTO, mediakasvatuksen asiantuntija ja kouluttaja

             MERKITYKSELLISIÄ MEDIAMUISTOJA 
Yhteisiä mediakasvatuskeskusteluja voi alustaa pohtimal-
la aikuisten omia mediasuosikkeja. Palauttakaa mieliinne 
lapsuudesta jokin itselle tärkeä fiktiivinen tai todellinen 
mediahahmo. Hahmo voi olla peräisin esimerkiksi eloku-
vasta, sarjakuvasta, kirjasta tai tv-ohjelmasta. Voitte et-
siä hahmon tai teokseen liittyvää kuvan netistä esittelyn 
tueksi. 

Käykää työyhteisön mediasuosikit läpi yhteisesti. Kes-
kustelkaa, mitä ne teille lapsuudessa merkitsivät. Mikä 
teki hahmosta merkityksellisen? Millaisia tunteita, koke-
muksia ja mielikuvia hahmoihin ja niiden seuraamiseen 
liittyy? Miten kuvailisit hahmon luonnetta tai persoo-
naa? Millaisiin piirteisiin tai hahmon tekemisiin samais-
tuit lapsuudessa? Mitä ajattelet hahmosta nyt?

Vinkkejä

Vinkki
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Toimintaideoita ja harjoituksia

Lapset kohtaavat jatkuvasti uusia vuorovaikutustilan-
teita, joissa he opettelevat toimimaan. Aikuisten ohjeet 
ja positiivinen palaute rohkaisevat heitä aloitteelliseen 
viestintään ja tutustumaan uusiin asioihin. Vuorovaiku-
tustaitoja opitaan erilaisissa ryhmissä, niin kasvokkain 
kohdatessa kuin mediaympäristöissä. 

Omien tunteiden tunnistaminen, ilmaisu ja käsitte-
ly, myötätuntoiset vuorovaikutustaidot sekä kunnioitta-
va kohtaaminen ovat tärkeitä taitoja, jotka edesauttavat 
myönteistä kasvua ja osallisuutta. Aikuiset voivat tukea 
lapsia oppimaan näitä taitoja esimerkiksi antamalla po-
sitiivista palautetta lasten osoittaessa empatiaa muita 
kohtaan. Positiivinen palaute ja vuorovaikutus kehittävät 
myös myönteistä minäkuvaa, yhteenkuuluvuutta ja omien 
vahvuuksien tunnistamista.

Aikuisen tehtävä on auttaa ja tukea lapsen valmiutta kä-
sitellä omassa elämässä ja ympärillä tapahtuvia muutok-
sia ja konflikteja, pelkoja sekä mielipahaa. Näitä voivat olla 
esimerkiksi päiväkodin kiusaamistilanteet, perheen muut-
taminen, pikkusisaruksen syntymä tai netissä nähty pe-
lottava sisältö. Lapsen hyvistä tunnetaidoista on apua 
erilaisissa tilanteissa, mutta lapsi tarvitsee aikuista, jonka 
kanssa miettiä, miten juuri tietyssä tilanteessa pitäisi toi-
mia ja miten omia tunteita voisi säädellä.

Lapset ovat aktiivisesti mukana rakentamassa vuo-
rovaikutuskulttuuria, sekä keskenään että lasten ja ai-
kuisten välillä. Lapset muodostavat suhdetta itseensä, 
toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä muuttuvissa tilanteis-
sa ja muuttuvassa mediakulttuurissa. Viestintävalmiu-
det ja tunnetaidot ovat tärkeitä myös mediakulttuurissa 
ja digitaalisissa ympäristöissä toimimisen ja oppimisen 
kannalta. Siksi tunteiden ja vuorovaikutuksen käsittely 
mediakasvatuksessa jo pienten lasten kanssa on tärkeää.

Sovella omalle ryhmälle
Oppaan harjoitusten tavoitteena on kehittää las-
ten tietoisuutta itsestä ja muista sekä välittää 
myönteisiä asenteita ja arvoja, opettaa vastuullis-
ta vuorovaikutusta sekä sosiaalisia taitoja. Oppaan 
harjoitusosio koostuu varhaiskasvatuksen ammat-
tilaisten kehittämistä ja testaamista harjoituksis-
ta, joita varhaiskasvatuksessa ja esiopetusryhmissä 
voi hyödyntää omaan ryhmään, tarpeisiin ja toi-
mintaan soveltaen. 

Harjoituksia on kehitetty varhaiskasvatuksessa yh-
dessä lasten kanssa. Mukana on tunne- ja vuorovai-
kutustaitoja ja osallisuutta vahvistavia harjoituksia, 
jotka tukevat myös lasten media- ja teknologiataito-
ja sekä hyödyntävät varhaiskasvatustoimintaa rikas-
tuttavia mediavälineitä ja -sisältöjä. 

Harjoitukset tarjoavat osallisuuteen kannusta-
vaa ja käytännönläheistä yhdessä tekemistä ennen 
kaikkea päiväkotiin ja esiopetukseen noin 3–7-vuo-
tiaille. Harjoituksia on monenlaisia ja monen ta-
soisia. Varhaiskasvattajat voivat soveltaa niitä 
esimerkiksi leikkituokioissa, pienryhmätoiminnas-
sa tai useammassa osassa toteutettavana laajem-
pana projektina. Harjoitusten toteuttamiseen ei 
välttämättä tarvita tekniikkaa, mutta monessa har-
joituksessa tarjotaan ideoita digitaalisten mediavä-
lineiden hyödyntämiseen. 

Oppaan harjoituksia voi käyttää varhaiskasvatus-
ryhmän pitkäjänteisen mediakasvatustoiminnan 
tukena. Harjoituksista voi koostaa omalle ryhmälle 
sopivan kokonaisuuden, joka tukee päiväkodin toi-
mintasuunnitelmaa ja varhaiskasvatuksen tavoit-
teita. 
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Palatkaa esillä olevaan kollaasiin ja tunteiden kir-
joon uudelleen ja täydentäkää työtä myöhemmin 
uusilla kuvilla. Yhteisiä kollaasitöitä voi hyödyntää 
päiväkodin vuorovaikutustilanteiden purkamisessa 
ja käsittelyssä.

2. Ihmekone tulevaisuudesta

 Tavoite: Tutkia teknologian 
merkitystä ja tulevaisuutta ideoimalla, 
kokeilemalla ja työstämällä ihmekone.

 Tilanne: Projekti. 
 Tarvikkeet: Kamera tai tabletti.

Havainnoikaa lasten lähiympäristöstä löytyvää tek-
nologiaa leikkien ja tutkien. Etsikää ja valokuvat-
kaa esimerkiksi asioita, joissa on sähköä, tietokone 
tai jonkinlainen moottori. Osaatteko nimetä löytä-
männe asiat?

Tutustukaa erilaisiin laitteisiin ja koneisiin: Miten 
ne toimivat? Mistä ne saavat virtansa ja energian-
sa? Miksi ne on keksitty? Mitä hyötyä tai iloa niistä 
on ihmisille, eläimille tai kasveille?

Ideoikaa ryhmässä omia laitteita, tulevaisuuden 
ihmekoneita, jotka auttavat ihmisä ja tuottavat iloa. 
Miettikää, miten laite toimii tai miten sitä käyte-
tään. Millaisista osista se koostuu? Millaista ääntä 
siitä kenties kuuluu? Liikkuuko se? 

Suunnitelkaa ideoinnin pohjalta ”eläviä” koneita, 
jonka osaset muodostuvat lapsista. Sopikaa, kuka 
toimii minäkin koneen osana ja ketkä ovat koneen 
käyttäjiä. Muodostakaa yhdessä kone, joka toimii 
moitteetta. Kun se on valmis, koneen käyttäjät tes-
taavat sen toimintaa.

Ihmekoneiden prototyypistä voidaan tehdä esit-
telyvideoita kamerakynän menetelmällä: yksi ku-
vaa, yksi esittelee koneen ja yksi käyttää konetta. 
Kuvataan videolle lyhyet, puolen minuutin selos-
tukset koneesta ja sen toiminnasta.

Katsotaan yhdessä videot ja yritetään rakentaa 
esittelyn perusteella lisää prototyypin mukaisia ko-
neita.

Tunteiden tunnistaminen 
ja ilmaiseminen 

1. Kirjavien tunteiden kollaasi 

 Tavoite: Tutustua tunteisiin, 
harjoitella erilaisten tunnetilojen tunnistamista 
ja ilmaisua lehtikuvien avulla.

 Tilanne: Toimintatuokio.
 Tarvikkeet: Erilaisia lehtiä, saksia, liimaa, isoja 
paperiarkkeja tai kartonkeja. 

Virittäytykää yhteiseen tekemiseen keskustele-
malla lasten kanssa eri tunteista ja niiden ilmaisus-
ta. Voitte jäljitellä tunneilmaisua ja esittää yhdessä, 
miltä erilaiset tunteet näyttävät. 

Jaa lapset tämän jälkeen pienryhmiin ja oh-
jaa heitä valitsemaan esille laitetuista lehdistä tai 
muista leikeltävistä materiaaleista kuvia ihmisis-
tä, joilla on erilaisia ilmeitä, asentoja ja muita eleitä. 
Kerro, että kuvaa valitessa voi miettiä, miltä kuvan 
henkilöstä tuntuu ja miksi. Leikatkaa kuvat irti ja 
asettukaa sen jälkeen tarkastelemaan niitä yhdessä. 

Tutkikaa kuvia ja pohtikaa, miltä eri kuvien tunne-
tilat vaikuttavat. Mikä tunne kuvan ihmisestä tulee 
mieleesi? Selviääkö kuvasta, mistä tunne voisi johtua? 
Käsittävätkö kaikki kuvan tunteen samoin, miksi tai 
miksi ei? 

Rohkaise jokaista kertomaan valitsemastaan ku-
vasta omin sanoin. Jokainen tulkitsee kuvia omalla 
tavallaan eikä vääriä vastauksia ole. Jutelkaa, mil-
tä kuvan henkilöstä mahtaa tuntua ja mistä sen voi 
päätellä. Mitkä asiat kuvassa vihjaavat tunnetilas-
ta ja millä keinoin? Mistä tunne voisi johtua? Mi-
ten omista tunteista voi viestiä muille ja miksi se on 
tärkeää? Onko tutun kaverin tunteita helpompi vai 
vaikeampi tulkita kuin tuntemattoman, miksi? Voit-
te myös tutkia, eroavatko mainosten ja muiden leh-
tikuvien ilmeet ja tunteet toisistaan jollain tapaa.

Kuvia tarkastellessa on tärkeää, että jokainen 
lapsi saa esitellä ja perustella omat valintansa. Oh-
jaa tulkitsemaan kasvojen osia (silmät, suu, otsa, 
kulmakarvat) sekä vartalon asentoa (kädet, hartiat, 
ryhti). Pohtikaa ja kokeilkaa miltä ihminen näyttää, 
kun hän on iloinen, surullinen, vihainen tai pelokas.

Liimatkaa tunnekuvat yhdeksi tai useammaksi 
kollaasiksi kartongille. Voitte värittää tai maalata 
kartonkeja tunteisiin sopivilla väreillä. 

Kiinnittäkää valmiit työt esille. Kuvakollaasit 
muistuttavat ryhmää erilaisista tunteita. Jokaisel-
la ihmisellä on paljon erilaisia tunteita, jotka tulevat 
omalla tavallaan esiin. Kaikki tunteet ovat sallittuja 
ja niistä on luvallista puhua.

Harjoitus

Osio 1

Harjoitus
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3. Iloisten ilmeiden  
QR-koodijahti

 Tavoite: Vahvistaa moniluku- ja 
teknisiä taitoja, tutkia ja tunnistaa tunteita 
ilmaisevia kuvasymboleja.

 Tilanne: Pitkä toimintatuokio tai ulkoiluhetki.
 Tarvikkeet: Itse tehtyjä QR-koodeja 
paperilapuille tulostettuina, muistiinpanovälineet, 
nettiyhteydellä ja QR-koodeja lukevalla 
sovelluksella varustettu tabletti.

Harjoituksessa opetellaan tablettien tai muiden mo-
biililaitteiden sekä QR-koodien käyttöä etsimällä 
erilaisia hymiöitä lähiympäristöön piilotettujen QR-
koodilappujen avulla. Samalla tutustutaan tunteiden 
ilmaisun tapoihin digitaalisessa kulttuurissa.

Lapset etsivät pienryhmissä tablettien avulla ym-
päristöön piilotettuja, etukäteen valmistettuja QR-
koodilappuja. Lappujen koodien takaa paljastuu 
iloisia ilmeitä kuvaavia hymiöitä tai hymynaamoja. 
Joidenkin QR-koodien takaa voi löytyä myös surulli-
sia tai kiukkuisia hymiöitä. 

Koodien avautumista tableteilla on hyvä testata 
ennen varsinaista koodilappujen etsintää ja harjoitel-
la QR-koodien käyttöä lasten kanssa.

Koodiradan toteuttamisessa 
voi hyödyntää netistä löytyviä 
maksuttomia ja helppokäyttöisiä 
QR-koodigeneraattoreita. Niiden 
avulla voi tehdä omia QR-koo-
deja, jotka ohjaavat esimerkiksi 
johonkin nettiosoitteeseen.
 Googlen tai muun hakupalvelun kuvahausta 
voi etsiä esimerkiksi Creative Commons 
-lisenssillä sopivia hymiöitä tai muita kuvia, joita 
jahdissa hyödynnetään. Kuvahausta löytyneen 
sopivan kuvan nettiosoitteen QR-koodin tekoa 
varten saa helpoiten selville avaamalla kuvan 
uuteen välilehteen. 

Kullakin ryhmällä on muistiinpanovälineet ja 
tabletti, johon on ladattu QR-koodien lukemisen 
mahdollistava sovellus. Jokainen ryhmän jäsen saa 
lukea vuorollaan tabletilla koodin, jota tutkitaan yh-
dessä. Ryhmä voi piirtää löydetyt hymiöt muistiin. 

Lopuksi käydään yhdessä läpi ryhmien hymiölöy-
dökset. Kuinka monta iloista hymiötä lapset löysi-
vät, entä muita? Oliko hymiöiden kuvaamia ilmeitä ja 
tunteita helppo tunnistaa? 

Jos ryhmän lapset ovat tottuneita tablettien käyt-
täjiä, koodiradan voi suunnitella ja toteuttaa alus-
ta asti yhdessä lasten kanssa. Ryhmät voivat tehdä 
ratoja toisilleen tai sen voi antaa myös vanhempi-
en kanssa tehtäväksi. Millaisia asioita, kuvia, sivusto-
ja tai digitaalisia tekstejä lapset haluavat tuoda esille 
koodien avulla? QR-koodirataan voi myös liittää pe-
lillisiä elementtejä kuten sana-arvoituksia, visoja tai 
leikkimielisiä kilpailuja.

Jatkotehtävä: Omien hymiöiden näyttely  
ja hyvän mielen kortit

 Tarvikkeet: Nettiyhteydellä varustettu tietokone 
tai muu laite, piirustus- ja askarteluvälineet.

Jatkakaa hymiöteemaa etsimällä ja tutkimalla yhdes-
sä hymiöitä ja emojeja. Millaisissa tilanteissa tai pai-
koissa lapset ovat nähneet erilaisia hymiöitä? Mihin 
hymiöitä voidaan käyttää? Ymmärtävätkö kaikki hy-
miöt samalla tavalla? Osaisitteko kertoa kokonaisen 
tarinan pelkkiä hymiöitä käyttämällä? Aikuisen avulla 
voidaan etsiä netistä tai tableteilta lisää erilaisia hy-
miötä.

Suunnitelkaa, piirtäkää tai askarrelkaa itse uusia 
hymiöitä, jotka kuvastavat eri tunnetiloja. Uusista 
hymiöteoksista voidaan koostaa näyttely tai valmis-
taa hyvän mielen kortti kotiin tai kaverille.

Harjoitus
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Harjoitus

Harjoitus

4. Sävyillä on väliä 

 Tavoite: Pohtia ja kokeilla 
äänensävyjä ja tunnetiloja vuorovaikutuksessa.

 Tilanne: Toimintatuokio tai projektin aloitus.
 Tarvikkeet: Sana- ja tunnekortit, arvontapussit.

Harjoituksessa kokeillaan tuttujen ja arkisten sanojen 
lausumista ja käyttöä erilaisin sävyin. Pohditaan, mi-
ten erilaiset tunnetilat vaikuttavat ilmaisun sävyihin, 
sanojen tulkintaan ja ihmisten väliseen vuorovaikutuk-
seen. 

Tehtävässä voidaan käyttää itse tehtyjä tai valmii-
ta sana- (kiitos, ole hyvä, anteeksi…) ja tunnekortte-
ja (pelko, ilo, suuttumus, suru, onnellisuus, rakkaus, 
hämmennys, tylsistyminen, innostus, toiveikkuus…). 
Valmiit tunnekortit löytyvät esimerkiksi osoitteesta: 
www.mielenterveysseura.fi/fi/julisteet-ja-kortit/ 
tunnekortit-varhaiskasvatukseen

Harjoitusta voi alustaa kertomalla, miten jokaisel-
la on joskus huono päivä ja vähän kaikki harmittaa. 
Joskus taas ollaan hyvällä tuulella ihan muuten vain. 

Muistelkaa yhdessä, millaisissa tilanteissa olette 
joskus olleet surullisia, iloisia, vihaisia, peloissanne 
tai hämmästyneitä. Miltä se tuntui ja miten toimit 
silloin? Muistatko, mikä tunne seurasi alkuperäis-
tä tunnetta? Millaiset teot voivat muuttaa kielteiset 
tunteet myönteisiksi? Miksi on hyvä, että osaa ker-
toa kavereille tai perheenjäsenille omista tunteista 
ja mistä ne johtuvat? 

Lapset nostavat vuorollaan arvontapusseista yh-
den sanakortin ja yhden tunnekortin. Aikuiset aut-
tavat pienimpiä lukemaan sanat. Jokainen lausuu 
nostamansa sanakortin sanan ääneen tunnekor-
tin mukaisella tunteella. Harjoituksen voi toteuttaa 
myös siten, että lapset nostavat vuorollaan yhden 
sanakortin ja lausuvat sen ääneen kaikilla tunne-
korttien tunteilla. Tunnekortit levitetään tässä tapa-
uksessa lattialle näkyville.

Pohtikaa yhdessä, miten sanojen merkitys muut-
tuu, kun ne lausutaan erilaisilla tunnetiloilla. Miltä 
sama sana tuntuu eri tavalla ilmaistuna? Millaista 
viestiä eleet, ilmeet ja äänensävy välittävät? Miten 
tilannetta voi tulkita, jos sana ja sävy tuntuvat risti-
riitaisilta? 

Harjoituksen voi päättää siten, että koko ryhmä 
lausuu yhdessä ääneen sanakorttien sanat myöntei-
sellä tai sanaan sopivalla sävyllä. 

Jatkotehtävä: Sävyt mediaklipeiksi

 Tarvikkeet: Tabletti, nauhuri tai muu laite 
puheen äänittämiseen tai videokuvaamiseen.

Tutkikaa harjoituksessa ääneen lausuttuja sanoja te-
kemällä niistä lyhyitä videoita tai ääniklippejä. Erilaisin 
tunnetiloin ääneen sanottuja tuttuja sanoja voi myös 
arvuutella toisilta. 

Aikuinen voi auttaa tekemään numeroidun muistilis-
tan, joka auttaa arvuuttelijoita muistamaan videoiden 
tai ääniklippien sekä niissä esiintyvien tunnetilojen 
järjestyksen.

Video- tai ääniklippien arvuuttelu auttaa pohtimaan, 
miten sanojen tulkinta voi muuttua, kun toisen kas-
voja ei näe. Videoista voi mykistää äänen ja kokeilla, 
tunnistatteko videolle kuvatun tunteen ilman ääntä. 
Miten tilanne muuttuu?

5. Onnellisten loppujen videoita

 Tavoite: Tarkastella arkisia 
vuorovaikutustilanteita tunteita säätelemällä, 
harjoitella media- ja yhteistyötaitoja.

 Tilanne: Toimintatuokio tai projektin aloitus.
 Tarvikkeet: Videokamera tai tabletti, pehmoleluja 
tai käsinukkeja.

Harjoituksessa käsitellään arkisia vuorovaikutustilan-
teita, empatiataitoja ja toisten huomioimista draaman 
ja videon avulla. Opitaan videokuvaamista ja yhdessä 
suunnittelua.

Jutelkaa ja miettikää aluksi erilaisia tilanteita, esimer-
kiksi päiväkodissa, joissa saattaa syntyä pahaa miel-
tä tai suuttumusta tai jotka ilahduttavat tai tekevät 
olon onnelliseksi. Pohtikaa yhdessä empatian käsitettä. 
Miettikää, miten jokainen voi olla empaattinen ja myötä-
tuntoinen toisia kohtaan ja mitä hyvää empatia tuottaa 
itselle ja millaista on auttaa erilaisissa tilanteissa muita. 

Valitkaa 2–4 pehmolelua tai leikkikalua, jotka seik-
kailevat videolla erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutus-
tilanteissa. Keksikää ja käsitelkää ensin, esimerkiksi 
yhdessä leluilla leikkien tai jutellen, tilanteita, jotka 
voivat tuottaa pahaa mieltä: yksi jää ulkopuolelle, kun 
muut leikkivät, joku vastaa väärin ja joutuu naurun-
alaiseksi ja niin edelleen. 

Näytelkää tilanteet leluilla kameralle. Sopikaa, ku-
ka esittää lelulla mitäkin roolia, kuka toimii kuvaajana, 
kuka lavastajana, ketkä lelujen ääninäyttelijöinä tai 
kertojaääninä, kuka keksii ja esittää videon alkutun-
nuksen. Videotyöskentelyssä harjoitellaan yhteistyötä. 
Videoiden tekemisessä riittää tehtäviä jokaiselle lap-
selle, ja rooleja on hyvä vaihdella. 

Kun tilanne on esitetty ja videoitu, käykää se yhdes-
sä läpi. Miltä leluista mahtoi kyseisessä tilanteessa 
tuntua? Millaista on jäädä ulkopuolelle? Miltä tun-
tui olla se, joka ei päässyt mukaan leikkiin tai se, joka 

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/julisteet-ja-kortit/tunnekortit-varhaiskasvatukseen
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/julisteet-ja-kortit/tunnekortit-varhaiskasvatukseen
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 Harjoitus voidaan toteuttaa pidempikestoisena 
mediaprojektina tuottamalla ryhmän kanssa 
käsikirjoitettu lyhytelokuva tai animaatio toisille 
iloa ja surua tuottavista teoista. 

6. Ympäristön tuottamat 
tunteet ja aistimukset esiin

 Tavoite: Tutkia, aistia ja 
havainnoida eri ympäristöjen herättämiä tunteita, 
vaikuttaa lähiympäristön viihtyvyyteen.

 Tilanne: Toimintatuokio tai projekti. 
 Tarvikkeet: Kameroita tai tabletteja, tunnekortteja.
 Tila: Päiväkoti, koulu, koti, piha, metsä.

Harjoituksessa tutkitaan ja havainnoidaan ympä-
ristöä sekä erilaisten paikkojen herättämiä tuntei-
ta ja tuntemuksia. Opetellaan käyttämään kameraa 
tai tablettia havaintojen dokumentointiin ja tunne-
tiloja kuvaavien valokuvien ja videoiden ottamiseen. 

Harjoitus

nauroi väärin vastanneelle. Miltä muissa rooleissa ol-
leilta tuntui seurata tilannetta? Mitä tapahtumista voi 
seurata ja miten tilanteet vaikuttavat lelujen välisiin 
suhteisiin?

Hankalien tilanteiden jälkeen keksitään yhdessä sa-
moille tilanteille myönteisiä vaihtoehtoja ja ratkaisuja 
ja kuvataan uusi, onnellisen lopun video. Miten tilan-
teessa olisi mahdollista toimia toisin? Mitä muut ti-
lanteessa mukana olevat voisivat tehdä, jotta tilanne 
päättyisi kaikkien kannalta onnellisesti? 

Esittäkää ja viedoikaa lopuksi sama tilanne niin, että 
lelut keksivät myönteisen ratkaisun ja onnellisen lopun. 
Yksin jäänyt otetaan mukaan, väärin vastannutta tue-
taan yhdessä löytämään oikea vastaus ja niin edelleen. 

Videoita voidaan katsella, kelata ja käsitellä uudel-
leen myöhemmin. Ne voidaan toteuttaa yhden oton 
taktiikalla tai niitä voidaan leikata ja käsitellä Movie 
Makerilla tai muulla videoeditointiohjelmalla. Vide-
oiden tilanteet voidaan myös näytellä ja kuvata siten, 
että lapset ovat itse kuvitelluissa rooleissa, jos se on 
ryhmässä turvallista. Varmista, että kuvaaminen sopii 
kaikille lapsille.

V

 Järjestäkää elokuvanäytös päiväkodissa tai 
vierailkaa ryhmän kanssa elokuvateatterissa. 
Ohjeita elokuvateatterikäynnin 
järjestämiseen ja päiväkodin oman 
näytöksen toteuttamiseen tekijänoikeuksia 
kunnioittaen löytyy Koulukinon sivulta  
www.koulukino.fi/miten-toimia.

 Keskustelkaa, millaisia tunteita elokuvassa 
näytettiin ja millaisia tunteita se teissä 
herätti.

 Poimikaa elokuvasta erilaisia ilmeitä ja 
tulkitkaa niiden välittämiä tunteita.

 Mitä myönteisiä ja kielteisiä tunteita 
katsomastanne elokuvasta löytyi? Oliko 
kielteisistä tunteista tarinassa pelkästään 
haittaa? Mitä hyötyä kielteisistä tunteista voi 
olla?

 Keskustelkaa siitä, millaiset seikat kertoivat 
elokuvan hahmojen iästä, taustasta ja 
itsetunnosta. Entä miten hahmojen välisiä 
suhteita kuvattiin? Olivatko hahmot toisilleen 
ystävällisiä? Miksi, miksi eivät? 

Heli Metsätähti-Koistinen ja Marjo Kovanen
tuottajat, Koulukino 

ELOKUVA ON TUNTEIDEN TAIDETTA
Elokuva voi itkettää, naurattaa tai saada vatsan 
kipristelemään jännityksestä. Elokuvassa sisäiset 
tunne- ja mielentilat saavat visuaalisen hahmon. 
Pienikin lapsi reagoi elokuvan välittämiin tunnel-
miin, ja aikuisen tehtävä on kanssakatsojana aut-
taa lasta tunnistamaan ja nimeämään tunteita.
 Elokuvassa katsojan tunteita kuljetetaan ta-
rinan henkilöiden avulla. Kun lapsi eläytyy ja sa-
mastuu hahmoihin, hän saa tilaisuuden harjoitella 
esimerkiksi tunnetaitoja ja erilaisuuden kohtaa-
mista. Elokuva konkretisoi tunteita, ja hahmojen 
tilanteisiin samastuminen luo pohjaa empatialle 
ja vuorovaikutustaidoille. Näitä taitoja vahviste-
taan käymällä läpi sisältöä yhdessä lapsen kanssa. 
 Elokuvateatteri on turvallinen paikka käydä 
yhdessä läpi erilaisia tunteita. Voimakkaitakaan 
tunteita ei tarvitse säikähtää; teatterin hämäräs-
sä yksityisestä kokemuksesta tulee jaettu elämys. 
Elokuvaelämys toimii myös keskittymisharjoi-
tuksena. Lisäksi teatterikäynti opettaa kulttuu-
ririentojen etikettiä: puhelimet sammutetaan ja 
vierustoverin annetaan keskittyä teokseen.
 Kokonaisvaltaisena taidemuotona eloku-
va tukee luontevasti myös varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteissa määriteltyjä laaja-alaisen 
osaamisen alueita kuten monilukutaitoa, kulttuu-
rista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua.

Vinkkejä

Vinkki

http://www.koulukino.fi/miten-toimia
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7. Rohkeat ja ystävälliset  
sarjakuvakaverit

 Tavoite: Pohtia rohkeutta ja 
myötätuntoa osana vuorovaikutusta, harjoitella 
mediailmaisua.

 Tilanne: Projekti tai useampia toimintatuokioita.
 Tarvikkeet: Rohkean ja ystävällisen mediahahmon 
kuva, pehmolelu tai muu leikkikalu, 
askarteluvälineitä, piirustustarvikkeet, skanneri, 
mobiililaite tai kamera, tietokone tai tabletteja 
ryhmien määrän mukaan. 

Tehtävässä tuotetaan lapsiryhmän kanssa sarjakuvalli-
nen tarina hahmoista, joita lapsen pitävät rohkeina ja 
ystävällisinä. Harjoitellaan tarinankerrontaa sekä ope-
tellaan myötätuntoa osana vuorovaikutusta. 

Pyydä lapsia tuomaan kotoa kuva, pehmolelu, peli-
hahmo tai muu asia tai esine, joka kuvaa lapsen  
mielestä rohkeaa ja ystävällistä mediahahmoa (tv, elo-
kuva, pelit, kirjat, sarjakuvat).

Esitelkää valitsemanne hahmot pienryhmissä muille ja 
kertokaa, miksi hahmo on rohkea ja ystävällinen. Mietti-
kää ja jutelkaa yhdessä, mitä rohkeus ja ystävällisyys tar-
koittavat ja miten niitä voi osoittaa erilaisissa tilanteissa. 

Esittelyjen jälkeen lapset ottavat mediahahmostaan ku-
van. Tulostakaa lasten ottamat kuvat, leikatkaa taustat irti 
ja askarrelkaa niistä sarjakuvia leikaten, liimaten ja piir-
täen. Toinen tapa on valokuvata piirrokset ja siirtää ne 
tietokoneelle käsiteltäväksi. Paint-ohjelmassa tai muus-
sa kuvankäsittelyohjelmassa voi rajata kuvista hahmojen 
taustan pois ennen tulostamista.

Muodostakaa seuraavaksi 2–4 hengen ryhmät, jotka 
luovat yhdessä itse kuvattujen hahmojen ympärille roh-
keudesta ja ystävyydestä kertovan sarjakuvatarinan. Hah-
moina ryhmän yhteisessä sarjakuvassa seikkailevat lasten 
itse kuvaamat rohkeat ja ystävälliset mediahahmot. 

Sarjakuvassa voi olla ruutuja yksi tai niin monta kuin 
halutaan tai on mahdollista toteuttaa. Aikuinen aut-
taa tarvittaessa tarinan suunnittelussa ja toteutukses-
sa. Pohtikaa, miten sarjakuviin saataisiin kaikkien siinä 
esiintyvien kannalta onnellinen loppu. Miten eri hah-
mot voivat auttaa ja tukea toisiaan?

Sarjakuvaa voi työstää digitaalisesti esimerkiksi 
Sarjiskone.fi-palvelussa, selainpohjaisella Storyboard 
That -ohjelmalla tai tietokoneen PowerPoint -ohjelmal-
la tai muulla vastaavalla. Sarjakuvan taustoina voi hyö-
dyntää vapaasti käytettäviä Creative Commons -kuvia 
tai itse piirrettyjä esineitä, asioita ja puhekuplia. Sarja-
kuvat voi toteuttaa kokonaisuudessaan myös piirtämäl-
lä tai askartelemalla.

Esitelkää valmiit sarjakuvat koko ryhmälle ja ripusta-
kaa ne esille. 

Otetaan selvää, miten omaa ympäristöä voi tehdä 
yhdessä viihtyisämmäksi.

Lämmitelkää ryhmän kanssa aluksi juttelemalla ja 
näyttämällä, miltä erilaiset tunteet tuntuvat omas-
sa kehossa ja mitä ajatuksia mieleen tulee, kun ajat-
telee erilaisia tunteita. Tunteita läpikäydessä voitte 
hyödyntää valmiita tai itsetehtyjä tunnekortteja, jot-
ka kuvaavat esimerkiksi iloa, pelkoa, hämmästystä, 
kiukkua, riemua, ärsytystä, innostusta, ylpeyden tai 
turvallisuuden tunnetta. 

Miltä erilaiset tunteet omassa mielessä ja kehossa 
tuntuvat: naurattaako, itkettääkö, kutitteleeko vat-
sanpohjalla, kipristeleekö varpaita, alkavatko jalat tu-
tista, ummistuvatko silmät, tekeekö mieli pomppia, 
halata tai taputtaa? Mitä muita eri tunteiden aiheut-
tamia reaktioita keksitte?

Voitte käydä läpi myös erilaisia aisteja, jotka autta-
vat havaintojen tekemisessä. Miltä eri tiloissa tai pai-
koissa näyttää, tuntuu, tuoksuu ja kuulostaa?

Harjoituksessa lasten tehtävänä on tutkia ja doku-
mentoida pareittain, millaisia paikkoja päiväkodista 
tai lähiympäristöstä löytyy ja mitä tunteita ne lapsis-
sa herättävät. Parit päättävät, minkä paikan, tilan tai 
kohdan he haluavat päiväkotiympäristöstä valokuva-
ta ja miten kuvalla tai lyhyellä videolla voi kuvata pai-
kan aiheuttamaa tunnetta tai aistimuksia. 

Kun lapset ovat kuvanneet valitsemansa paikan ja 
siihen liittyvän yhden tai useamman tuntemuksen, 
voitte käsitellä ja muokata niitä tabletilla yhdessä. 
Halutessa voitte siirtää kuvat kamerasta tietokoneelle 
käsiteltäväksi tai tulostaa jatkotyöstöä varten.

Lapset kirjoittavat itse tai aikuisen avulla kuvaan tai 
sen yhteyteen, mikä paikka on kyseessä ja mitä tuntei-
ta tai aistimuksia se toi parin mieliin ja kehoihin.

Käykää kaikkien parien kuvat tai videot yhdessä lä-
pi. Millaiset paikat herättävät myönteisiä tunteita, 
entä tuntuuko jossain pelottavalta tai kummalliselta? 
Tuntuvatko paikat samanlaisilta yksin tai yhdessä esi-
merkiksi aikuisen tai kaverin kanssa? Miettikää myös 
keinoja, jotka auttavat, jos jossain uudessa tai tutus-
sa paikassa alkaa pelottaa tai jännittää.

Aikuinen auttaa tarpeen mukaan sanoittamisessa 
ja voi kertoa, että kaikenlaisista mielipahoista kan-
nattaa jutella aikuiselle. Usein olo helpottuu heti, 
kun asiasta ja omasta tunteesta puhuu. Jos sanojen 
löytäminen tuntuu vaikealta, lapsi voi kuvata ajatuk-
siaan värein, äänin tai piirtämällä.

Suunnitelkaa lopuksi yhdessä lasten kanssa, mitä 
pelottaville tai tylsille paikoille voisi tehdä ja miten 
tutuista paikoista voisi saada viihtyisämpiä. Tarttu-
kaa toimeen ja toteuttakaa suunnitelmat yhdessä 
lasten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Keiltä voi-
sitte pyytää apua? 

Harjoitus
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8. Monet tavat tuntea  
ja kertoa

 Tavoite: Tutkia ja kokeilla erilaisia 
tapoja ilmaista tunteita.

 Tilanne:  Projekti tai useampia toimintatuokioita.
 Tarvikkeet: Valitsemanne menetelmän mukaisesti.

Harjoituksessa hahmotetaan erilaisia tapoja ilmais-
ta omia tunteita ja kokeilla ja löytää itselle sopivia il-
maisukeinoja. 

Tutkikaa ja pohtikaa, millä eri tavoilla tunteita voi 
ilmaista muuten kuin ilmeillä, eleillä tai puhumalla.

Kirjatkaa ylös kaikki keksimänne tavat. Tunteita 
voi ilmaista esimerkiksi piirtämällä, tekemällä vide-

Harjoitus on, valokuvaamalla, maalaamalla, liikkumalla, tanssimal-
la, sepittämällä tarinan, piirtämällä sarjakuvan, laulamalla, 
soittamalla tai muovailemalla tunnetta kuvaavia hahmoja 
erivärisistä muovailuvahoista. 

Työskentelyn tueksi voidaan etsiä verkosta kuvia tai mui-
ta sisältöjä, jolla erilaisia tunnetiloja on kuvattu ja samalla 
harjoitella turvallista hakusanojen käyttöä aikuisen avulla.

Valitkaa pienryhmissä tai pareittain keksityistä ilmaisu-
keinoista yksi mieluinen tapa ja yksi joka tuntuu uudelta. 
Valitkaa, mitä tunnetilaa (esimerkiksi ilo, suru, kiukku, on-
nellisuus, murhe) lähdette käsittelemään valitsemallanne 
ilmaisukeinolla.

Vertailkaa ja pohtikaa, miten erilaiset ilmaisukeinot toi-
mivat eri tunteiden kuvaamisessa ja millaiset keinot ovat 
itsellenne mieluisia ja miksi.
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käyttöön liittyy ja millaisia vahvuuksia ja osaamista 
lapsilla on median ja erilaisten välineiden käytöstä.

Jutelkaa yhteisen tuokion aluksi, mitä medialla tar-
koitetaan ja millaisia asioita erilaisten medioiden tai 
välineiden kanssa voi tehdä. Valmiita mediavälinei-
tä kuvaavia kortteja löytyy esimerkiksi Mediahyrrä- ja 
Mediakartan tuntijat -materiaaleista:  
mediahyrra.mediakasvatus.fi  
ja www.mediataitokoulu.fi/mediakartantuntijat

Jokainen saa vuorollaan kertoa, millaisessa mediate-
kemisessä hän on osaava, taitava tai rohkea. Kun lapsi 
on kertonut asian, jossa hän on hyvä, nousevat seiso-
maan myös muut, jotka kokevat olevansa samassa asi-
assa taitavia tai rohkeita. Kaikille seisomaan nousseille 
annetaan aplodit ja kannustetaan yhteen ääneen.

Kaikkien mukana olevien lasten mediavahvuudet 
käydään läpi ja varmistetaan, että kaikki saavat positii-
vista palautetta.

Vahvuuksia voi koota muistiin ja hyödyntää tulevissa 
yhteisissä mediaprojekteissa ja tehtävänjaoissa. Millai-
sia uusia mediataitoja ryhmänne haluaisi opetella?

11. Meidän mediaa

 Tavoite: Tehdä lasten omaa 
mediakulttuuria näkyväksi lasten itsensä kertomana.

 Tilanne: Projekti tai useampia toimintatuokioita.
 Tarvikkeet: Lasten valitsemien hahmojen kuvia 
lehdistä tai itse piirrettyinä, tallennusväline kuten 
ääninauhuri tai tabletti.

Lapsille tärkeät kokemukset ja kiinnostuksen kohteet luo-
vat perustan yhteiselle toiminnalle. Parhaita asiantuntijoi-
ta lasten elämään liittyvistä mediasisällöistä ovat lapset 
itse. Esitelkää ja tuokaa yhdessä tekemällä näkyväksi lap-
sille merkityksellisiä mediatarinoita, -hahmoja ja -koke-
muksia.

Keskustelkaa lasten kanssa heidän lempipeleistään, 
-ohjelmistaan ja -hahmoistaan sekä kokemuksista niiden 
parissa. Pohtikaa yhdessä, millaiset tarinat ja hahmot 
ovat kiinnostavia ja miksi. Kirjatkaa ylös lasten suosikki-
en nimiä ja etsikää niiden kuvia lehdistä, mainoksista tai 
netistä. Voitte pohtia ja tutkia myös, millaisia oheistuot-
teita lasten suosikkitarinoihin ja -hahmoihin liittyy ja mitä 
omasta lähiympäristöstä löytyy.

Kootkaa nimet, kuvat ja tiedot lasten suosikeista nä-
kyviin ryhmätilan seinälle tai taululle.

Valitkaa lasten kanssa ryhmän TOP5-mediasisällöt  
– tarvittaessa vaikka äänestämällä. 

Tehkää pienryhmissä tarkemmat esittelyt viidestä 
suosikista. Ideoikaa, miten tarinoita, pelejä ja hahmo-
ja voisi esitellä. Pohtikaa esimerkiksi, mitä tarinas-

Tukea osallisuuteen ja 
vahvuuksien tunnistamiseen

9. Lasten näköinen päivä

 Tavoite: Tarjota mahdollisuuksia 
vaikuttaa päiväohjelmaan ja tukea lasten 
osallisuutta.

 Tilanne: Projekti: suunnittelu- ja toteutuspäivä.
 Tarvikkeet: Lasten suunnitelman mukaisesti 
paperia ja kyniä, nauhuri, tabletti tai muu 
tallennusväline.

Lasten osallisuus varhaiskasvatuksessa tarkoittaa muun 
muassa sitä, että lapset ovat mukana rakentamassa yh-
teistä arkea. Monet mediailmaisun keinot, kuten tarinat, 
kerronta ja kuvat, auttavat pientä lasta hahmottamaan 
ja sanoittamaan yhteistä tekemistä, toimintaympäris-
töä ja omaa roolia ryhmässä. Miltä näyttäisi ryhmän 
päiväohjelma lasten kuvittamana ja kertomana?

Lapsiryhmien päiväohjelmat koostetaan usein nä-
kyviin seinälle erilaisin kuvakortein, joista lasten on 
helppo seurata päivän kulkua ja erilaisia toiminto-
ja. Kehittäkää päiväohjelmasta ryhmänne näköinen 
hyödyntämällä aitoja tilannekuvia ja lasten kertomaa. 

Dokumentoikaa valokuvaamalla arjen toimintaa ja 
tilanteita. Antakaa kuvausvälineet lapsille ja opasta-
kaa kuvaamiseen. Samalla voitte pohtia yhdessä, mi-
tä ja ketä voi kuvata ja miten. Jutelkaa myös siitä, 
millaisista tekemisistä ja jutuista lapset haluaisivat 
kertoa ja näyttää muille, kuvatkaa niitä.

Katselkaa yhdessä kuvia ja pyydä lapsia kertomaan, 
mitä kuvissa tapahtuu. Kirjaa lasten kertomaa, tai tal-
lentakaa ne yhdessä kännykän tai tabletin ääninauhu-
rilla, videokameralla tai digisanelimella. Selostuksia 
voi kuunnella ja kirjata muistiin vielä jälkeenpäin.

Koostakaa kuvista ja lasten kertomasta kortteja, 
joista voitte rakentaa seinälle erilaisia päiväohjelmia. 
Päivänkulun seuraaminen omista kuvista on mielen-
kiintoista ja innostaa sanoittamaan ja pohtimaan yh-
teistä tekemistä.

10. Me mediataiturit

 Tavoite: Tunnistaa omia 
mediankäyttöön liittyviä vahvuuksia ja taitoja.

 Tilanne: Toimintatuokio.
 Tarvikkeet: Erilaisia mediavälineitä ja -sisältöjä tai 
kuvia niistä.

Vahvuuksien pohtimiseen virittävän harjoituksen ta-
voitteena on hahmottaa, millaisia taitoja median-

Harjoitus

Harjoitus

Harjoitus

Osio 2

http://mediahyrra.mediakasvatus.fi
http://www.mediataitokoulu.fi/mediakartantuntijat
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sa tapahtuu, mihin paikkaan se sijoittuu ja keitä 
ovat päähenkilöt. Tai mitä pelissä yritetään tehdä 
tai saavuttaa ja millaisia pelihahmoja ja -ympäris-
töjä siinä on? Mikä tarinassa tai pelissä on lasten 
mielestä parasta ja kiinnostavinta? Entä onko niis-
sä jotain pelottavaa, liian jännittävää tai muuta 
lasten mieltä askarruttavaa? Voitte miettiä myös, 
minkä ikäisille suosikit parhaiten sopivat.

Lapset voivat tehdä esittelyt piirtämällä ja ker-
tomalla kuvista. Selostukset voidaan tallentaa 
ääninauhurilla tai videoimalla. Videoklipit voi halu-
tessa liittää esimerkiksi Aurasma-sovelluksella tai 
QR-koodeilla lasten piirroksiin, jolloin mobiililait-
teen avulla on helppo katsella piirroksia ja samalla 
kuunnella lasten esittelyä suosikistaan.

Lasten suosikkeja voi esitellä myös hyödyntä-
mällä kamerakynän pedagogiikkaa. Tehtävänä on 
siis kuvata videoesittely mediasuosikista. Aluksi 
lapset miettivät pienryhmässä, mitä he haluavat 
suosikistaan kertoa ja miten sitä esitellä. He voivat 
käyttää esittelyssä apuna esimerkiksi kuvia, lelu-
hahmoja ja muuta rekvisiittaa tai haastatella ka-
vereita kertomaan lyhyesti pelistä tai tarinasta. 
Seuraavaksi lapset sopivat kuvaustehtävän työnja-
osta (kuvaaja, kertoja, näyttäjänä ja niin edelleen). 
Esittely kuvataan yhdellä otolla, jonka pituus on 
korkeintaan 1–2 minuuttia. Valmiit esittelyvideot 
katsellaan yhdessä ja jutellaan vielä niiden herät-
tämistä ajatuksista.

MEDIALEIKIT JA PELIT INNOSTAVAT  
YHTEISEEN OPPIMISEEN
Mediataitojen kehittämisessä laitteet eivät ole 
välttämättömyys. Mediakasvatuksessa voi hyö-
dyntää leikkiä, juttelua ja mielikuvitusta. Lapsi 
työstää oppimiaan asioita arjessa, ja leikki on lap-
selle luontainen tapa toimia. Leikillisyydellä ja yh-
dessä tekemällä voi kehittää lapsen mediataitoja 
hauskalla ja aikuistakin innostavalla tavalla. Leik-
ki-ikäisen lapsen mielikuvitus jatkaa opittua asiaa 
ja kehittelee sen ympärille omaa tarinaa ja omaa 
tekemistä. Jo varsin pienen lapsen kanssa voi 
työstää monin eri tavoin omia sisältöjä ja havain-
toja mediamaailmasta. 
 Lapselle asian jakaminen ja yhdessä koke-
minen aikuisen kanssa on hyvin tärkeää. Aikui-
sen kanssa on turvallista kokea erilaisia tunteita 
ja harjoitella omaa itseilmaisua sekä tutustua eri 
mediasisältöihin. Useimmat lapset toivovat, et-
tä aikuiset esimerkiksi pelaisivat heidän kanssaan 
enemmän. Median käyttäminen yhdessä lapsen 
kanssa on lapselle arvokas hetki ja tarjoaa tilaisuu-
den keskustella median herättämistä ajatuksista 
ja tunteista. Tutustumalla lapsen mediankäyttöön 
opitaan lapsen maailmasta. Aikuinen voi rikastut-
taa lapsen mediankäyttöä erilaisilla sisällöillä ja 
opastaa mediankäyttöä omalla esimerkillään. 
 Varhaiskasvattajat voivat ehdottaa yhteistä 
mediakasvatustoimintaa myös yhteistyökumppa-
neille, kuten kirjastoille. Monissa kirjastoissa on 
mediakasvatukseen perehtyneitä ammattilaisia, 
jotka auttavat mediatuokion suunnittelussa ja to-
teuttavat esimerkiksi mediavinkkauksia.

V

 Valitkaa peliaiheista tuokiota varten yhdessä jokin 
tuttu peli. Rakentakaa pelin ympäristöä muistuttava 
rata pehmoleluista, tyynyistä ja muista tarvikkeista 
ja esittäkää pelihahmoja. Leikin yhteydessä voi poh-
tia pelaamisen sääntöjä, oppia yhdessä pelaamista ja 
ongelmatilanteiden ratkaisua. 

 Pelejä voi käsitellä myös piirtämällä tai muulla kuval-
lisella ilmaisulla. Piirtäkää yhdessä pelihahmoja, li-
säkarttoja tai tehtäviä suosikkipeleihin. Pyydä lapsia 
kertomaan omista lempipeleistä ja pelaamisesta piir-
roksin. Jutelkaa, mikä peleissä kiehtoo ja millainen 
olo pelaamisesta tulee.

 Järjestäkää lasten tulevaisuuspaja, jossa kuvitellaan 
ja piirretään tai askarrellaan erilaisia tulevaisuuden 
medialaitteita ja millaisia ominaisuuksia niillä on. Tu-
levaisuuden laitteita voi kuvitella myös tekemällä yh-
dessä animaation tai videon kamerakynätekniikalla.

 Lasten omalla uutiskatsauksella voidaan harjoitella 
erilaisia rooleja ja kokeilla erilaisia mediatehtäviä. Jo-
kainen lapsi voi vuorollaan leikkiä uutistenlukijaa ja 
kertoa oman päivän tärkeimmän uutisensa. Leikkiä 
varten voi askarrella pahvisen television. Uutistenlu-
kijan lisäksi voidaan leikkiä muita media-ammatteja, 
kuten kuvaajaa ja haastattelijaa. Mitä muita rooleja 
keksitte?

 Lasten ja aikuisten yhteisessä medialeikkituokiossa 
voi käsitellä turvallisesti lapsia askarruttavia uutista-
pahtumia ja huolia. 

Pia Göös
kirjastoneuvoja, Espoon kaupunginkirjasto 

Vinkkejä
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 Lasten tekemistä esittelyistä voidaan koostaa 
Meidän mediaa -näyttely, jonne kutsutaan van-
hempia ja muiden ryhmien lapsia ja kasvattajia 
tutustumaan ja juttelemaan lapsille tärkeistä me-
diajutuista.

12. Omat kuvat vahvistavat 

 Tavoite: Tukea itsetuntemusta 
omakuvan keinoin, kuunnella ja kunnioittaa 
toisten toiveita.

 Tilanne: Projekti tai useampia toimintatuokioita.
 Tarvikkeet: Tabletti, kamera tai älypuhelin, 
tietokone, tulostin, paperia tai kartonkia.

Harjoituksella tuetaan itsetuntemusta omakuvan kei-
noin, toiveiden huomioimista ja opetellaan toisten 
kuvaamista kuvattavien haluamalla tavalla. Harjoitus 
kannustaa antamaan kuvavalinnan lapsille itselleen 
ja mahdollisuuden vaikuttaa siihen, miten heidät ku-
vissa esitetään. 

Lapset suunnittelevat kuvan itsestään haluamas-
saan paikassa, ja kaveri tai aikuinen toteuttaa sen lap-
sen ohjeiden mukaisesti. Harjoituksessa on tärkeää, 
että lapset saavat valita, miten itsensä esittävät ja mi-
ten oma kuva mahdollisesti laitetaan esille. Kuvia voi 
katsella jo kuvausvaiheessa, jotta kuvasta tulee mie-
luinen. Myös ryhmän aikuiset voidaan kuvata lasten 
avustuksella samaan tapaan.

Yhdessä otetut kuvat tulostetaan ja niistä voi ryhmän 
halutessa koota vaikka yhteisen valokuvanäyttelyn.

Kuvien katselun lomassa voidaan jutella tai tehdä ly-
hyitä haastatteluja, joissa lapset kertovat, mitä he ha-
lusivat kuvalla kertoa itsestään. Kirjatut haastattelut 
voi liittää kuvien yhteyteen. 

Kuvista voi vaihtoehtoisesti tehdä esimerkiksi Book 
Creatorilla tai muulla ohjelmalla digitaalisen kuvakir-
jan, johon haastattelut liitetään.

Harjoituksen voi toteuttaa myös käsittelemällä ja 
kuvaamalla erilaisia tunteita ja niiden ilmaisua. Otta-
kaa yhdessä kuvia ilmeistä ja eleistä, jotka kertovat, 
miten lapsi tulee iloiseksi, millainen lapsi on, jos hän-
tä pelottaa tai suututtaa tai miltä rakkaus tai uteliai-
suus näyttää.

Harjoitus

Vinkki
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13. Lempiasiat muille tutuiksi

 Tavoite: Tukea lapsen 
itsetuntemusta, harjoitella myönteisen palautteen 
antamista ja vastaanottamista.

 Tilanne: Projekti: kolmena päivänä noin 30–45 
minuuttia/kerta.

 Tarvikkeet:  Erilaisia lehtiä, rullapaperia tai isoja 
arkkeja, piirustusvälineitä, saksia, liimaa, tabletti 
tai sanelin äänen tallentamiseen.

Lapset piirtävät pareittain toisistaan ääriviivoja 
mukaillen kokovartalokuvat omille isoille papereille. 
Kukin lapsi saa täydentää oman kuvansa haluamal-
laan tavalla. 

Tutkikaa ja etsikää yhdessä erilaisista lehdistä kuvia 
itselle mieluisista tai tärkeistä asioista. Kuvat leika-
taan irti ja liimataan osaksi kokovartalokuvaa. Kuvia 
voi myös etsiä ja tulostaa netistä tai piirtää itse.

Esitelkää omat työt muille kertomalla kuvien avul-
la itselle mieluisista asioista ja miksi ne ovat kivoja 
tai kiinnostavia. Kertomisen taustalle voi laittaa soi-
maan lapsen valitsemaa lempimusiikkia ja muuta so-
pivaa äänimaisemaa. Pohtikaa yhdessä, mikä lapsille 
mieluisia asioita yhdistää.

Kun oma kuva on esitelty, toiset lapset ja aikuiset 
kertovat lapselle tästä kivoja asioita. Jos esillä olemi-
nen tuntuu jännittävältä, lasta voi kehua esimerkik-
si hänen lempilelulleen ja lapsi voi kuunnella vieressä. 
Jutelkaa, miltä tuntui kuunnella kivoja asioita itsestä 
ja kertoa niitä muille. 

Lasten kanssa voi tehdä myös äänityksen tai ryh-
män oman radio-ohjelman tai podcastin, jossa lapset 
haastattelevat toisiaan ja kertovat itselle mieluisis-
ta asioista. Äänityksiä lapsille mieluista ja tärkeistä 
asioista voi jakaa vanhemmille. Mieluisten juttujen 
haastattelujen tekoa voi jatkaa kotona vanhempien 
ja muiden perheenjäsenten kanssa.

Harjoitus
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14. Minä osaan,  
minä harjoittelen

 Tavoite: Vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa, 
tunnistaa omia vahvuuksia ja unelmia.

 Tilanne: Yksilökohtaiset tuokiot.
 Tarvikkeet: Muistiinpanovälineet, kamera, 
tarvittaessa tabletti tai nauhuri haastattelun 
tallentamiseen.

Omia vahvuuksia käsittelevässä harjoituksessa lap-
set tunnistavat ja kertovat, mitä he osaavat mie-
lestään hyvin tai missä he ovat taitavia. Lisäksi 
pohditaan, mitä haluaisi oppia tai millaisissa asi-
oissa kehittyä. Asiat tai taidot voivat liittyä lempi-
leikkeihin, mediasisältöihin tai muihin lapsen 
kiinnostuksen kohteisiin tai kaveritaitoihin.

Lapset voivat haastatella toisiaan tai käydä parin 
kanssa aikuisen haastattelussa, jossa jutellaan ensin 
asioista tai taidoista, joissa ollaan hyviä, ja toiseksi 
asioista, joissa halutaan kehittyä ja oppia uutta. 

Kerro lapsille, että haastattelussa vastataan kah-
teen kysymykseen, joihin ei ole oikeita tai vääriä 
vastauksia. Tarkoitus on auttaa tunnistamaan omia 
taitojaan ja mitä lapsi haluaisi seuraavaksi oppia. 
Anna aikaa vastaamiseen, kannusta ja kehu. Auta 
tarvittaessa. 

Kirjaa lasten vastaukset muistiin harjoituksen 
seuraavaa vaihetta varten. Haastattelut voidaan 
tallentaa digivälineillä, jolloin niiden kuuntelu ja las-
ten kertomaan palaaminen jälkikäteen onnistuvat.

Suunnitelkaa ja ottakaa yhdessä haastattelujen 
jälkeen kustakin lapsesta kaksi valokuvaa. Toinen 
tuo esille lapsen kertoman oman vahvuuden ja toi-
nen asian, jonka haluaisi oppia tai taidon, jonka ha-
luaisi saavuttaa. 

Lapset saavat itse suunnitella, miten haluavat tul-
la kuvatuiksi. Jo olemassa olevista ja tulevista vah-
vuuksista kuvataan muutama otos, joista lapsi saa 
itse valita mieleisensä. Mikäli kuva-aihe on hanka-
la toteuttaa (esimerkiksi hiihtäminen) voi sopivaa 
kuvaa etsiä lehdistä tai netistä. Netin maksutto-
mia kuvapankkeja (Unsplash.com, Pixabay.com) tai 
Flickr-palvelun tai Googlen tarkennettua hakua ja 
käyttötarkoituksen määrittelyä voi hyödyntää kuvi-
en etsinnässä.

Kunkin lapsen kuvat omasta vahvuudesta ja oppi-
mistoiveesta voidaan tulostaa näyttelyiksi seinälle, 
jakaa kotiin vietäviksi tai lisätä lapsen omaan kan-
sioon.

15. Vahvuustassut

 Tavoite: Kannustaa tunnistamaan 
ja ilmaisemaan vahvuuksia, osallistaa perheet 
harjoitukseen. 

 Tilanne: Projekti tai useampia toimintatuokioita. 
 Tarvikkeet: Paperia ja kartonkia, tusseja, 
äänentallennin kuten nauhuri tai tabletti, 
tarvittaessa pehmolelu.

Harjoituksessa vahvistetaan itsetuntoa ja ymmärrys-
tä omista vahvuuksista ja opitaan lisää itsestä ja ka-
vereista mediailmaisun keinoin.

1. kerta: Piirtäkää paperille omien käsien eli vah-
vuustassujen ääriviivat. Kädet voi myös valokuvata ja 
kuvat tulostaa. Kuvia voi tuunata mieluisaksi eri tek-
niikoita hyödyntäen.

2. kerta: Vanhempia pyydetään kirjoittamaan ku-
van jokaiseen sormeen ihania asioita lapsestaan ja 
erilaisista asioista, joissa lapsi on hyvä. Vahvuudet 
voi kerätä esimerkiksi vanhempainillassa tai lasta 
noutaessa. 

3. kerta: Luetaan vanhempien lapsistaan nimeä-
mät vahvuudet ryhmässä. Samalla lapset saavat ker-
toa toisistaan myönteisiä asioita: miksi toinen on 
hyvä kaveri ja mitä hän osaa. Aikuinen auttaa tarvit-
taessa, jotta jokainen lapsi kuulee positiivisia ajatuk-
sia itsestään. 

Joskus keskipisteenä oleminen tai itsestä kertomi-
nen muiden edessä voi olla vaikeaa. Tilannetta voi 
auttaa esimerkiksi ottamalla avuksi tutun pehmo-
lelun tai ryhmän maskotin, jota lapsi pitää sylissään. 
Toiset kertovat pehmolelulle, millainen kaveri lapsi 
on ja millaisia asioita tämä osaa erityisen taitavasti. 

Kirjatkaa muistiin tai nauhoittakaa toisten lasten 
ajatuksia, jotta niihin voidaan palata myöhemmin. 
Äänitiedoston voi lähettää myös koteihin, jos se so-
pii ryhmälle.

4. kerta: Lapsi piirtää tehtävän päätteeksi oman 
kuvansa, joka liitetään vahvuustassuun. Aikuinen voi 
auttaa kirjoittamaan paperille lasten vahvuusajatuk-
sia, jotka liitetään osaksi työtä.

Harjoitus Harjoitus
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Vuorovaikutustaitojen  
harjoittelua median avulla 

16. Terve, moro, hei!

 Tavoite: Ymmärtää tervehtimisen 
merkitys.

 Tilanne: Toimintatuokio.
 Tarvikkeet: Iso paperi tai taulu.

Myönteiset vuorovaikutussuhteet ja tunne vertais-
ryhmään kuulumisesta edistävät oppimista ja koke-
musta osallisuudesta. Yhteenkuuluvuuden tunnetta 
voi rakentaa huomioimalla toiset ihmiset ja heille 
tärkeät asiat sekä luomalla yhteisiä juttuja. 

Tutkikaa ja harjoitelkaa lasten kanssa erilaisia tapo-
ja huomioida toinen kohdatessa sekä ideoikaa ryh-
mälle omia tervehtimistapoja.

Keskustelkaa lasten kanssa, millaisia eri tervehtimi-
sen ja toisen huomioimisen tapoja heille tulee mie-
leen. Mitä esimerkiksi sanot kaverille, kun näet hänet 
vaikkapa aamulla päiväkotiin tullessa? Tai millaisis-
ta kaverin tai aikuisen ilmeistä, eleistä tai tekemisistä 
voit päätellä, että hän on huomannut sinut tullessa-
si paikalle? Pohtikaa myös, miltä itsestä tuntuu, kun 
toinen tervehtii tai huomaa sinut.

Kootkaa lasten mainitsemia tapoja kirjoittamalla 
tai piirtämällä isolle paperille tai taululle sekä kokeil-
kaa niitä käytännössä. Esittäkää toisillenne sanalli-
sia tervehdyksiä kuten ”Hei!” ” Moi!” ”Huomenta!” 

”Mitä kuuluu?” erilaisin äänensävyin: iloisesti, kiuk-
kuisesti, väsyneesti, kuiskaamalla, huutamalla, mu-
misemalla, laulamalla ja niin edelleen. Pohtikaa ja 
kokeilkaa myös, miten erilaisilla ilmeillä, eleillä ja kos-
ketuksella voisi toista tervehtiä mukavalla tavalla. 
Huomioikaa myös lasten perheissä mahdollisesti pu-
hutut muut kielet tai erilaiset viestinnän tavat.

Kerätkää ja valitkaa kokeilujen perusteella ryhmän 
käyttöön sellaisia tervehtimistapoja, joista tulee hy-
vä mieli ja jotka saavat tuntemaan, että on tervetul-
lut ja kuuluu porukkaan. Voitte piirtää, kirjoittaa tai 
kuvata erilaisista tavoista kortteja, joista voi valita 
vaikkapa joka viikolle harjoiteltavan tervehdystavan.

Ideoikaa ryhmän oma kokoontumistervehdys, jo-
ta voitte käyttää vaikkapa aamupiirissä tai muissa 
yhteisissä hetkissä. Siinä voi olla mukana esimerkiksi 
erilaisia eleitä, liikkeitä, ääniä, rytmittelyä tai riimit-
telyä.

Harjoitus

HarjoitusOsio 3 17. Etsi parit -viesti

 Tavoite: Innostaa löytämään monia 
tapoja kommunikoida muiden kanssa.

 Tilanne: Useampia toimintatuokioita tai projekti.
 Tarvikkeet: Tabletti, kartonkia ja kyniä, tai paperia 
ja tulostin, (kontaktimuovia).

 Tila: Iso sisätila tai piha.

Lasten monilukutaitoa edistetään innostamalla heitä 
tutkimaan, tuottamaan ja kokeilemaan itse erilaisia 
tapoja viestiä ja kommunikoida toisten kanssa. Har-
joituksessa tehdään lasten kanssa muistipelikortit, 
joilla pelataan yhdessä liikunnallista viestimuistipeliä.

Pohtikaa ensin lasten kanssa, mitä tunteita ja asioi-
ta erilaisilla ilmeillä, eleillä ja koskettamalla voisi toi-
selle ihmiselle kertoa ja ilmaista. Miltä voisi näyttää 
esimerkiksi ilo, suru, viha, pelko tai hämmästys? Entä 
mitä tarkoittaa, jos kaveri näyttää peukkua, työntää 
kämmenensä eteenpäin sormet pystyssä tai pudis-
taa päätään? Tai jos kaverilla on kädet korvilla tai 
silmillä? Millaisessa tilanteessa kaveria voisi halata, 
silittää olkapäästä tai heittää hänelle ”ylävitosen”?

Kokeilkaa, tutkikaa ja nimetkää yhdessä erilaisia 
viestintätapoja. Voitte käyttää apuna vaikkapa pei-
liä tai tabletin etukameraa. Valitkaa kokeilujenne 
perusteella 10–15 erilaista tapaa, jotka piirrätte ja 
kopioitte tai valokuvaatte ja tulostatte tuplana muis-
tipelikorteiksi. Kortit voi päällystää kontaktimuovilla.

Pelatkaa muistipeliä joukkueittain isossa sisätilas-
sa tai ulkona. Korttipareista toiset levitetään maahan 
sopivan juoksumatkan päähän ja toiset jätetään pi-
noon joukkuejonojen eteen. Pelin alkaessa jonojen 
ensimmäiset ottavat pinosta yhdet kortit ja juokse-
vat etsimään niille maasta paria. Jos käännetty kortti 
ei ole oikea, se käännetään takaisin, ja lapsi juoksee 
antamaan kädessään olevan kortin jonossa seuraa-
valle etsijälle. Kun oikea pari kuvalle löytyy, vie löytä-
jä kuvaparin joukkueelleen, ja seuraava lapsi jonosta 
hakee pinosta uuden kortin ja juoksee etsimään sille 
paria. Näin jatketaan, kunnes kaikki parit on löydetty. 
Lopuksi joukkueet laskevat löytämänsä parit, ja eni-
ten löytänyt voittaa. 



Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen 25



26 Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen

18. Robottikaverin opastus 

 Tavoite: Harjoitella yhteistyötä, 
ohjeiden antamista ja kuuntelemista.

 Tilanne: Toimintatuokio.
 Tarvikkeet: Teippiä/liidut, kaksi noppaa, kaksi 
samanlaista pakkaa kuvia/symboleja tai 
tunnekortteja.

 Tila: Sali, piha tai muu riittävän iso tila.

Harjoituksessa kokeillaan robottina olemista ja harjoi-
tellaan yhteistyötä sekä täsmällisten ohjeiden antamis-
ta, kuuntelua ja niiden mukaan toimimista. 

Miettikää ja tutkikaa ennen harjoituksen aloittamis-
ta, millaista olisi olla robotti. Minkälaisia robotteja olette 
nähneet ja missä? Millaisia ne olivat? Missä robotit voivat 
olla hyviä? Mitä ihmiset osaavat, mutta robotit eivät? Mi-
ten robotti tietää, mitä tehdä tai minne mennä? Etsikää 
aiheesta lisätietoa ja tutkikaa erilaisten robottien kuvia 
kirjoista tai muista mediasisällöistä. Kirjastosta voi kysyä 
aiheeseen sopivaa vinkkausta.

Tehkää teipillä lattialle tai liiduilla tai muilla välineillä 
pihalle suurikokoinen ruudukko (esimerkiksi 5 x 5), jossa 
mahtuu ottamaan askelia. Asetelkaa jokaiseen ruutuun 
tunnekortti tai tulostettu kuva lapsille tutuista media- 
tai pelihahmoista kuvapuoli ylöspäin. Toiset samanlaiset 
kortit tai kuvat laitetaan arvontapussiin. Ruudukkoon 
voi jättää myös tyhjiä ruutuja.

Jaa lapset pareiksi, joista toinen on robotti ja toinen 
robotin opastaja. Tehtävä on harjoitella antamaan eri-
laisia yksinkertaisia ohjeita, joiden mukaan robotti liik-
kuu ruudukolla. Robotti asettuu valmiiksi ruudukon 
johonkin kulmaan. Opastaja ottaa arvontapussista kor-
tin tai kuvan ja katsoo, mistä päin ruudukkoa löytyy 
sama kuva. Tehtävänä on ohjata robottipari yksinker-
taisilla ohjeilla, sanoilla tai kevyillä kosketuksilla kuvan 
luokse.

Sopikaa yhdessä millaisilla neuvoilla robotti osaa ede-
tä, esimerkiksi askel kerrallaan. Kun robotti pääsee oikean 
kortin luo, vaihdetaan rooleja ja kokeillaan uudestaan. 
Oikean kortin luokse päästyään pari voi yhdessä tehdä 
kuvan tunteeseen sopivan eleen tai huudahtaa jonkin 
mediahahmoon liittyvän sanan.

Ruudukolla voi liikkua myös useampi robotti sa-
maan aikaan, esimerkiksi kaksi paria kerrallaan. Robo-
tit asettuvat ruudukon alalaitaan. Opastajat ohjaavat 
vuorollaan omaa robottiparia koskettamalla selkää tai 
sanomalla esimerkiksi ”kolme taputusta selkään” (ota 
kolme askelta eteenpäin), yksi taputus oikeaan tai va-
sempaan olkapäähän (ota yksi askel oikealle/vasem-
malle). Jatketaan niin, että kaikki ryhmän lapsen ovat 
saaneet olla robottina ja opastajana.

Jos haluatte ja se on ympäristön kannalta turvallista, 
robottina liikkuva voi edetä sokkona liina silmillään ja 
keskittyä vain kuultuihin tai kosketuksina annettuihin 
yksinkertaisiin ohjeisiin.

Harjoitus
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ONKO ROBOTILLAKIN TUNTEET?
Yksi viime vuosikymmenien suuria muutoksia 
on ollut maailman digitalisoituminen. Tietoko-
neet ja myöhemmin älypuhelimet ja tabletit 
ovat korvanneet perinteisiä kommunikaation 
sekä työn ja vapaa-ajan välineitä. Digitalisaa-
tio on yltänyt jo siihen pisteeseen, että digi-
taalisessa teknologiassa ei ole mitään outoa, 
pikemminkin päinvastoin. Esimerkiksi lankapu-
helimen käyttö tai vaikkapa pitäytyminen sosi-
aalisesta mediasta on siinä määrin harvinaista, 
että sitä pidetään kannanottona. Siksi puhu-
taankin post-digitaalisesta maailmasta: maail-
masta, jossa digitaalisuus on niin yleistä, ettei 
siinä ole mitään ihmeellistä.
 Post-digitaalinen maailma näyttäytyy luon-
nollisesti lasten elämässä. Tablettikoneita 
käyttävät jo taaperot, ja verkosta milloin vain 
saatavilla olevat lastenohjelmat ovat tulleet 
perinteisen Pikku Kakkosen rinnalle. Toisaal-
ta digitalisaatio tuo muutospaineita työhön, 
esimerkiksi robotteja nähdään yhä useammin 
työntekijöinä. Asiassa on sekä hyviä että huo-
noja puolia, esimerkiksi robottilääkärit tekevät 
tutkitusti vähemmän virheitä, mutta toisaalta 
niiltä puuttuu inhimillinen kontakti ihmiseen. 
Digitalisaation yleistyessä on kysyttävä, mitä 
asioita haluamme digitalisoida.
 Digitaalinen tekniikka perustuu aina koo-
diin. Tämä tarkoittaa sitä, että laite onkin jon-
kun ohjelmoima. Robotti ei siis ajattele, eikä 
tunne siinä mielessä missä me ihmiset. Robo-
tin ajattelussa ja mahdollisissa tunteissa on siis 
aina kyse ohjelmoijan päätöksistä. Digitaali-
sen teknologian ohjelmoitu luonne on tärkeää 
ymmärtää yhteiskunnassa: meillä on mahdol-
lisuus vaikuttaa siihen, millaista digitaalinen 
teknologia on ja miten se käyttäytyy. 
 Digitaalisen teknologian ohjelmointimahdol-
lisuutta voi käyttää työskennellessä lasten ja 
mediakasvatuksen kanssa. Yksinkertaisilla oh-
jelmilla (esimerkiksi Scratch tai Scratch Junior) 
tai roboteilla (esimerkiksi Sphero, Lego-robo-
tit) voi ohjelmoida robotin vastaamaan tietyllä 

tavalla tietynlaiseen käytökseen. Yksinkertai-
silla jos–tai-lauseilla robotin voi esimerkiksi 
ohjelmoida tulemaan iloiseksi tietynlaises-
ta toiminnasta ja surulliseksi toisenlaises-
ta. Robotti myös jaksaa ylläpitää tunnetilaa: 
niin kauan kuin -tyylisillä komennoilla robot-
ti pysyy tietynlaisena, kunnes saamme odote-
tun vastauksen. Robotti voi sinällään olla hyvä 
tunneilmaisun opettaja: se on helppo inhimil-
listää, mutta silti se ei pahastu virheistä eikä 
väsy. Kaiken lisäksi tunneilmaisun opettelu oh-
jelmoimalla saattaa tuoda ymmärrystä myös 
post-digitaaliseen maailmaan ja ajatuksia siitä, 
mitä haluamme korvata digitaalisella teknolo-
gialla ja mitä emme.

V

 Miettikää ja kokeilkaa, miten robotit toimivat 
ja miten niitä voidaan ohjata. Mitä robotit nä-
kevät? Mistä ne saavat energiaa? Milloin ro-
botti väsyy?

 Kokeilkaa ”ohjelmoida” toisianne esimerkiksi 
pareittain. Toinen on robotti ja toinen ohjel-
moija. Keksikää kosketuksen avulla annettavia 
komentoja, esimerkiksi taputus oikealle olka-
päälle tarkoittaa askelta oikealle. Voitte myös 
kirjoittaa tai piirtää lapuille erilaisia komen-
toja, esimerkiksi ”nosta käsi” tai ”hyppää”.  
Laput sekoitetaan pinoksi, josta nostetaan ko-
mentoja tehtäväksi. Pohtikaa yhdessä robotin 
ja ihmisen hyviä ja huonoja puolia. 

 Jos mahdollista, ladatkaa päiväkodissanne 
tabletille Scratch Junior -sovellus ja kokeil-
kaa pienen pelin suunnittelua yhdessä. Voitte 
ohjelmoida pelihahmolle esimerkiksi erilai-
sia tunnetiloja. Mitkä ovat jonkin tunteen 
tunnusmerkit? Toimivatko ihmisten tunteet 
samalla tavalla?

 
Tomi Dufva
tutkija, Aalto-yliopisto
Käsityökoulu Robotin perustajajäsen

Vinkkejä
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19. Supersankareiden ryhmä

 Tavoite: Tarkastella 
supersankarihahmoihin liitettyjä vahvuuksia ja 
heikkouksia.

 Tilanne: Toimintatuokio ja yksilölliset tuokiot. 
Mahdollista laajentaa projektiksi.

 Tarvikkeet: Erilaista rekvisiittaa, kuten roolivaatteita, 
kasvovärejä, piirustustarvikkeita, kamera tai tabletti, 
tulostin.

Harjoituksessa tutustutaan lapsille tuttuihin tai innosta-
viin mediahahmoihin ja tutkitaan niiden vahvuuksia ja 
supervoimia. Eläydytään supersankareiksi, joilla on eri-
laisia ominaisuuksia ja leikitään yhdessä. Harjoitellaan 
muita huomioivia kuvaustilanteita, oman mielipiteen il-
maisua ja toisten toiveiden kunnioit tamista.

Suunnitelkaa omat supersankarihahmot, jolla on jo-
kin erityinen taito sekä yksi heikkous. Hahmo voi olla esi-
merkiksi elokuvasta, kirjasta tai sarjakuvasta, kokonaan 
itse keksitty tai yhdistelmä mediasta tuttua ja itse kek-
sittyä. Oman sankarihahmon voi piirtää tai toteuttaa 
roolivaatteilla, kasvomaaleilla tai muulla rekvisiitalla. Ko-
ko lapsiryhmän supersankaritaidot ja ominaisuudet voi 
suunnitella niin, että ne tukevat ja täydentävät toisiaan. 

Jatkoharjoitus: Sankareiden ryhmäkuva

Toteuttakaa leikillisen harjoituksen yhteydessä ku-
vaustilanteita, jossa lapsi kuvataan omana supersan-
karihahmonaan siten, miten hän itse toivoo ja haluaa 
tulla kuvatuksi. Kuvan saa itselleen muistoksi. Otta-
kaa päiväkodin kaikista supersankareista myös yhtei-
nen ryhmäkuva, joka laitetaan esille tai jaetaan kaikille 
muistoksi. 

Muistelkaa ja tutkikaa, miten supersankarit puhuvat. 
Liittäkää valmiiseen muotokuvaan tai piirrokseen tyh-
jä puhekupla, johon lapsi saa keksiä oman supersanka-
rilausahduksen.

Supersankarimuotokuvista ja ryhmäkuvasta kerä-
tään näyttely, jonka avajaisiin kutsutaan vanhemmat ja 
perheet. Näyttelyyn voi tulla omaksi lempisupersanka-
riksi sonnustautuneena.

Jatkoharjoitus: Digitaalinen tarinankerronta

Voitte jatkotyöstää supersankarihahmoistanne laa-
jemman, päiväkodin yhteisen mediaprojektin, jossa 
sankarit seikkailevat itse tehdyssä videossa, lehdes-
sä, sarjakuvassa, pelissä tai digitaalisen tarinankerron-
nan keinoin. Ohjeita digitaaliseen tarinankerrontaan:  
www.maailmankoulu.fi/node/577

20. Mediahahmot yhdistävät

 Tavoite: Tutkia eri kulttuureiden 
tarinoita, harjoitella monilukutaitoa.

 Tilanne: Yksi tai useampia toimintatuokioita.
 Tarvikkeet: Omia tai kirjastosta lainattuja 
satu- tai kuvakirjoja, lasten mediaa, esimerkiksi 
videoita ja lastenohjelmia.

Harjoituksessa etsitään ja tutkitaan lasten media-
suosikkeja eri puolilla maailmaa. Pohditaan yhtä-
läisyyksiä ja erilaisia mediakokemuksia. Etsitään 
yhteisiä tekijöitä ja kiinnostuksen kohteita sekä tut-
kitaan moninaisuutta.

Lainatkaa kirjastosta tai tuokaa kotoa eri maiden 
eläinsatukirjoja ja tutkikaa niissä esiintyviä eläimiä. 
Mikä eläin on kuvattu saduissa fiksuna, mikä viek-
kaana, mikä lempeänä? Mikä kaikissa saduissa on 
yhteistä? 

Voitte tutkia ja käsitellä myös lasten tämän het-
kisiä suosikkielokuvia, pelejä tai sarjoja. Mikä niis-
sä kiehtoo? Moni elokuva tai peli on sellainen, että 
sitä katselevat tai pelaavat lapset eri puolilla maa-
ilmaa. Miten samat suosikkitarinat voivat näyt-
täytyä lapsille muissa maissa? Ihmetyttävätkö, 
innostavatko tai jännittävätkö samat asiat? 

Etsikää ja tutkikaa yhdessä myös erikielisiä sisäl-
töjä. Oletteko katselleet erikielisiä ohjelmia tai elo-
kuvia? Miltä vieras kieli kuulostaa? Mitä erilaisista 
mediasisällöistä voi ymmärtää tai oppia, vaikka 
kieltä ei osaisi? Löydättekö sisällöistä tutun kuuloi-
sia sanoja tai entuudestaan tuttuja asioita? Mikä 
tuntuu tutulta, mikä uudelta?

Kirjastosta voi kysyä harjoitukseen sopivaa kirja- 
tai mediavinkkausta.

Harjoitus Harjoitus

http://www.maailmankoulu.fi/node/577
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Vanhemmat ovat lapselle tärkeät mediakasvattajat 
ja mediankäytön mallin antajat, mutta myös ammat-
tilaiset ja muut läheiset kasvattajat ovat keskeisessä 
asemassa lapsen mediataitojen ja tasapainoisen me-
diankäytön tukemisessa. Aikuisten tehtävä on auttaa 
lasta kehittämään eettistä ja vastuullista mediasuh-
detta sekä kaveri- ja vuorovaikutustaitoja, joita myös 
digitaaliset ympäristöt edellyttävät. 

Lapsi tarvitsee kasvun, kehityksen ja oppimisen tu-
eksi kasvatuskumppanuutta, jolla vahvistetaan lap-
sen osallisuutta, kuulluksi, nähdyksi, tuetuksi ja 
ymmärretyksi tulemista. Yhteisessä kasvatustyössä 
vanhemmat ja päiväkodin ammattilaiset voivat täy-
dentää ja oppia toistensa toteuttamasta mediakasva-
tuksesta. 

Keskinäisen kumppanuuden ja kunnioituksen li-
säksi on puolin ja toisin oltava kiinnostuneita lapsen 
media-arjesta niin kotona kuin varhaiskasvatukses-
sa. Varhaiskasvattajat voivat esimerkiksi kertoa van-

Lapsilähtöinen kasvatuskumppanuus 

hemmille lasten medialeikeistä tai mediatuotoksista. 
Lasten tuottamien sisältöjen avaaminen tekee lap-
sen toimintaa ja ajattelua näkyväksi, mikä helpottaa 
hahmottamaan lapsen tarvitsemaa tukea. Vanhem-
man on tärkeä olla läsnä lapsen mediankäytössä sekä 
seurata, mitä lapsi medialla tekee ja miten median-
käyttö vaikuttaa lapsen ja muiden elämään ja ver-
taissuhteisiin. 

Kodit mukaan mediakasvatuksen  
suunnitteluun
Vanhemmat kannattaa ottaa mukaan päiväkodin me-
diakasvatuksen suunnitteluun. Vanhempien oma me-
diaosaaminen ja mahdollisuudet tukea ja osallistua 
varhaiskasvatuksen mediakasvatukseen ja mediapro-
jekteihin kannattaa kartoittaa ja hyödyntää.

Varhaiskasvattajien ja vanhempien on hyvä jakaa 
kokemuksia lapsen mediankäytön ohjaamisesta ja sii-
hen osallistumisesta esimerkiksi lapsen varhaiskas-
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vatussuunnitelmakeskusteluissa. Yhdessä voidaan 
pohtia, miksi lapset käyttävät mediaa sekä mihin tar-
koitukseen vanhemmat ja varhaiskasvattajat mediaa 
ja laitteita tarjoavat. 

Keskustelu lähtee lapsen näkökulmasta ja koke-
muksista. Millaisesta mediankäytöstä lapsi pitää? 
Millaisia mediasääntöjä hänellä on? Mitä sääntöjä on 
vaikea ymmärtää tai noudattaa? Mitä asioita lapsi 
haluaisi jakaa ja tehdä yhdessä aikuisten kanssa? Mil-
laisista asioista lapsi keskustelee kavereidensa kans-
sa ja miten arjessa sovitetaan yhteen kotien erilaisia 
sääntöjä?

Vanhemmat tarvitsevat kannustusta
Varhaiskasvattajat ja muut ammattilaiset voivat roh-
kaista vanhempia tutustumaan ja osallistumaan lap-
sen mediankäyttöön. Siihen on tilaisuus esimerkiksi 
esittelemällä lasten tekemiä mediatuotoksia van-
hempainilloissa tai järjestämällä päiväkodin eteiseen 
näyttelyn, johon voi tutustua lasta hakiessa. 

Varhaiskasvatuksessa voidaan mahdollistaa vuo-
ropuhelua mediakasvatukseen liittyvistä kysymyk-
sistä perheiden välillä vanhempainilloissa, lasten 
koteihin viedyillä mediatuotoksilla ja päivittäisissä 
keskusteluissa ja kohtaamisissa päiväkodilla. Varhais-
kasvattajat voivat myös kannustaa lasten vanhempia 
keskinäiseen keskusteluun ja yhteydenpitoon lasten 
turvallisesta mediankäytöstä, hyvien käytäntöjen ja-
kamisesta ja eri perheissä luotujen mediankäytön 
sääntöjen kunnioittamisesta.

Ammattilaiset voivat muistuttaa vanhempia siitä, 
että lasta kannattaa auttaa kertomaan median he-

rättämistä tunteista ja ajatuksista. Kun aikuiset huo-
mioivat lapsen ajatuksia, heidän on helpompi tukea 
lasta pelottavissa tilanteissa tai antaa hänelle tutus-
tuttavaksi lapselle sopivia ja häntä kiinnostavia, mo-
nipuolisia mediasisältöjä. 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja vanhempien 
vuoropuhelu helpottaa siis paitsi yhdessä sovittavien 
mediankäytön sääntöjen luomista ja noudattamista, 
myös lapsen mediamaailman ymmärtämistä osana 
hänen arkeaan ja kasvuaan.

Kasvattajan panostus yhteisiin mediahetkiin lapsen 
kanssa edesauttaa median mielekästä hyödyntämis-
tä, viihtymistä ja oppimista. Yhteisellä mediateke-
misellä kasvattajan on mahdollista tavoitella lapsen 
mielen liikkeitä ja median tuottamia tunteita ja koke-
muksia. Näin saadaan eväitä lapsilähtöiseen media-
kasvatukseen. 

L
 Yhteistyöstä kodin kanssa voi lukea lisää  

Media varhaiskasvatuksessa -oppaan sivulta 17. 
www.mll.fi/media_varhaiskasvatuksessa

 Esimerkki päiväkodin vanhempainillasta löytyy 
Mediatyökaluja varhaiskasvatukseen -oppaasta 
sivulta 25 alkaen.   
www.mll.fi/mediatyokaluja_varhaiskasvatukseen

 Tukea lapsen kokemusten huomioimiseen 
ja tunnetilojen käsittelyyn löytyy 
Mielenlukutaitoa-oppaasta sivuilta 16 ja 38–40. 
www.mll.fi/mielenlukutaitoa

Lukuvinkkejä

http://www.mll.fi/media_varhaiskasvatuksessa
http://www.mll.fi/mediatyokaluja_varhaiskasvatukseen
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Tukea kasvattajien ja  
kotien mediakasvatukseen

Vanhempainnetin Lapset ja media -osio
MLL:n Vanhempainnetti tarjoaa tietoa ja tukea van-
hemmille ja perheille mediaan liittyvissä kysymyksis-
sä sekä vinkkejä kotien mediakasvatukseen. Sivustolta 
löytyy myös tietoa lasten mediankäytöstä eri ikävai-
heissa.
www.mll.fi/lapsetjamedia

Kouluttaja vanhempainiltaan
MLL koordinoi valtakunnallista nuorisotyön koulutta-
javerkostoa, joka järjestää mediakasvatustilaisuuksia 
oppilaille, vanhemmille ja ammattilaisille eri puolil-
la Suomea. Mediakasvatuskoulutuksia voi tiedustella 
MLL:n nettisivuilta löytyvällä lomakkeella. 
www.mll.fi/tilaakouluttaja

Vanhempainpuhelin
Jos perheen mediankäyttö askarruttaa, voit soittaa 
maksuttomaan Vanhempainpuhelimeen, kirjoittaa 
nettikirjeen ja keskustella chatissa. Puheluihin ja vies-
teihin vastaavat MLL:n koulutetut vapaaehtoiset päi-
vystäjät luottamuksellisesti.

Vanhempainpuhelin
0800 922 77
ma 10–13 ja 17–20
ti 10–13 ja 17–20
ke 10–13
to 14–20

Vanhempainnetin chat päivystää maanantaisin ja tiis-
taisin klo 10–13 mikäli Vanhempainpuhelimen päivys-
täjiä on vapaana.
Vanhempainnetin nettikirjepalveluun voi kirjoittaa 
milloin tahansa.
www.mll.fi/vanhempainpuhelin

http://www.mll.fi/lapsetjamedia
http://www.mll.fi/tilaakouluttaja
http://www.mll.fi/vanhempainpuhelin
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Mediahyrrä. Mediakasvatusideoita. päiväkoteihin, kerhoihin ja alakouluun. Mediakasvatusseura.  
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Muistiinpanoja





Opas tukee varhaiskasvattajia ja työyhteisöjä mediakasvatuksessa, 
lasten mediakulttuurin kohtaamisessa ja osallisuuden vahvistamisessa. 
Oppaassa on runsaasti varhaiskasvatussuunnitelman perusteita huomioivia 
vinkkejä ja käytännöllisiä mediakasvatusharjoituksia lasten tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen tukemiseen. 
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