
Lounais-Suomen kirjastojen mediakasvatussuunnitelma 
monipuolista lukutaitoa edistämässä

FL Leena Pylkkö

Informaatikko, Turun kaupunginkirjaston alueellinen kehittämistehtävä 



Alueellinen
mediakasvatus-
suunnitelma –
miksi ja miten

• Satakunta ja Varsinais-Suomi, yhteensä 44 kuntaa

• Laki yleisistä kirjastoista: 2 § Tämän lain tavoitteena on edistää: 

3) lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa

• Kartoitus

• Teoriapohja

• Kehittämisen väline: Opas, jonka avulla jokainen voi hahmottaa tai kehittää
omaa tekemistään/ tai oman kirjaston toimintaa

• Laadittu projektissa 2019-20,  entisten suunnitelmien pohjalle

• Työstetty eri kirjastokimpoissa; eri aihealueiden asiantuntijat ja olemassa
olevat yhteistyöryhmät osallistuivat laatimiseen

• Vastuu etenemisestä ja sen arvioinnista nk. “osaamisen kehittämisryhmälle”. 
Käytännön tekeminen: verkostot, esim. Lasten-ja nuortenkirjastolaisten
verkosto “VarSat”.  



Laaja käsitys 
mediakasvatuksesta

• Mediakasvatus johtaa monilukutaitoon

• Kaikki tiedonhakuun, kriittiseen lukutaitoon, kirjastonkäytön opastukseen, 
kirjojen ”käyttöön” liittyvä opastus ja tapahtumatoiminta luetaan kuuluvan 
mediakasvatukseen

• Digituki, eli asiakkaiden opastaminen älylaitteiden käytössä siten, että voivat 
itsenäisesti hoitaa digitaalista viranomaisasiointia

• Kirjastoissa hyvä pohja tälle työlle: kriittistä lukutaitoa tai tulkintataitoja ei ole 
ilman sivistystä – eikä peruslukutaitoa. 



Suunnitelman osat

1. Suunnitelman tarkoitus

2. Laaja käsitys mediasta

3. Mediakasvatus ja opetussuunnitelmat
▪ Esim. eri luokka-asteiden ryhmäkäyntien tavoitteet OPS:n mukaan

4. Aikuiset ja erityisryhmät

5. Opastaminen digiasioissa
▪ Digituen antaminen Yleisten kirjastojen neuvoston suositusten mukaan

6. Kehittäminen ja arviointi

7. Alueen suunnitelman suhde kansallisiin toimijoihin
• Opetus- ja kulttuuriministeriön kansallisten mediakasvatuslinjausten mukainen.

8. Mediakasvatusmateriaaleja tarjoavia tahoja

+ Samma på svenska. Olemme kaksikielinen alue.  



Aikuiset ➢ Varhaiskasvatuksen, peruskoulun, ammattikoulujen ja lukion opetussuunnitelmat.

➢ Varhaiskasvatuksen OPS: ” Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tarvitsevat 
aikuisen mallia sekä rikasta tekstiympäristöä” 

➢ Peruskoulut: sisällöt liittyvät erityisesti laaja-alaisiin osaamiskokonaisuuksiin L4 ja L5 
eli monilukutaitoon ja tieto- ja viestintäteknologiseen (TVT) osaamiseen. 

➢ Joka kunnassa joku rakenne kouluyhteistyölle? Esim. mediasatutunnit, eskarit 
”kirjastoetsivinä”, 3. lk. kirjavinkkaus, 4. lk. tiedonhaku, 7-9 kirjavinkkaus, 2. asteen 
pedagoginen pakopeli. Harjavallassa joka vuosiluokalle jotain… 

➢ Joka asiakasryhmälle: muutaman seuraavan vuoden tavoitteet. Esim: pelillisten 
keinojen lisääminen. 

➢ Arjen neuvonta

➢ Yleisöluennot

➢ Kirjallisuuspiirit

➢ Näyttelyt

➢ Tapahtumat

Lapset ja nuoret: 
Opetussuunnitelmien mukaan



Erityisryhmät

• Seniorit

• Maahanmuuttajat

• Muut erityisryhmät, kognitiiviset vammat ym.

• Vähän tai huonosti lukevalla aikuisella mediataitoihin liittyvä kriittinen 
lukutaito voi jäädä saavuttamatta. Lukemattomat Mahdollisuudet –
hankkeen kokemusten jakaminen koulutuksissa, Liboppi-ympäristössä.

Teorian tarve. Semiotiikkaa… ->



Tarinat

eri medioissa, 

e-materiaali…

Kirjaston käyttö: 

lainaaminen, 

käytös, 

palauttaminen… 

Kirjasto epäkaupallisena tilana

olemiselle ja tekemiselle

Teksti laajassa mielessä ymmärrettynä: eri 
symbolijärjestelmiä. Ymmärtäminen on 
symbolijärjestelmän lukutaitoa. Ymmärtäminen 
on järjestelmän käyttöä ja siihen osallistumista. 

Musiikki, oppaat, 
verkkokurssit, 
välinelainaus

Kirjaston aineistoineen voi nähdä tienä erilaisiin 
tiedon, tarinoiden ja osallistumisen maailmoihin. 
Kirjasto tukee asiakkaita näiden maailmojen 
löytämisessä ja käytössä. 

Goodman, Nelson, 1978: Ways of worldmaking



Pääsy

Analysointi 
ja arviointi

Luominen

Reflektointi

Toiminta

”Nämä viisi osaamisen tasoa 
toimivat yhdessä 
voimaannuttavana kierteenä 
ja tukevat ihmisten aktiivista 
osallistumista, elinikäistä 
oppimista; sekä luoden että 
kuluttaen viestejä.”

Oppimisen malli 

• 1. Pääsy (Access). Media- ja teknologiatyökalujen löytäminen ja niiden taitava 
käyttö, sopivan ja olennaisen tiedon jakaminen muille.

• 2. Analysointi ja arviointi (analyze & evaluate). Viestien ymmärtäminen ja 
kriittinen ajattelu sanoman laadun, todenmukaisuuden, uskottavuuden ja 
näkökulman analysointiin ottaen huomioon viestien mahdolliset vaikutukset tai 
seuraukset. Esim. käyttäjä ymmärtää miten tieto organisoituu massamediassa ja 
kuka ”omistaa” tietoa.

• 3. Luominen (create). Sisällön luominen. Usko omaan ilmaisuun, tietoisuus sen 
tarkoituksesta, yleisöstä ja sen luomisen tekniikoista.

• 4. Reflektointi (reflect). Sosiaalisen vastuun ja eettisten periaatteiden 
soveltaminen omaan identiteettiin ja kokemukseen, viestintäkäyttäytyminen. 
Esim. oman käyttäytymisen vastuullisuus. 

• 5. Toiminta (Act). Työskenteleminen yksilöllisesti ja yhteistyössä muiden kanssa 
tiedon jakamiseksi ja ratkaista perheen, työpaikan ja yhteisön ongelmia. 
Osallistuminen yhteisön jäsenenä paikallisella, alueellisella, kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla

Hobbs, Renée (2010). Essential Competencies of Digital and Media Literacy. 



Kirjaston monilukutaitoa tukevat palvelut 
Hobbsin mallin mukaan

aineistot kirjaston käyttö, 
kirjastotila

digitaaliset taidot

pääsy aineistonostot, myös e-
aineistojen "avaaminen", 
lapsille: kirja esineenä

kirjastotilan 
esteettömyys, 
aineistojen sijoittelun 
asiakasystävällisyys

laitteen peruskäyttö 
siten, että saa viestiä ja 
pääsee sisältöihin

analysointi kirjavinkkaukset, lukupiirit. 
Tiedonhaun opetus. 

asiakkaille tunne, että 
ovat tervetulleita ja 
kirjasto on heitä varten

ymmärrys eri tietoa ja 
viihdettä tuottavien 
palvelujen motiiveista, 
eri some-kanavien 
eroista. 

luominen lukukokemuksen jakaminen 
lukupiirissä tai somessa

kirjasto 
harrastusporukan tai 
yhdistyksen 
kokouspaikkana, 
näyttelytilat

digitaalisten sisältöjen 
luominen

reflektointi ryhmäkäynniltä palautteen 
pyytäminen, esim. mitä uutta 
opin?

ymmärrys kirjastosta 
syrjinnästä vapaana 
tilana

tietoturvataidot, oman 
some-käyttäytymisen 
arviointia

toiminta kuntalaisten oma aktiivisuus 
ja vaikutusmahdollisuudet, 
sivistyneinä kansalaisina

kirjaston määrärahojen 
puolustaminen 
kuntataloudessa

median rakentava käyttö 
esim. osana 
kansalaistoimintaa



• Pääsy:

• Aineistot: kirjaston monipuoliset aineistot: kirjat, elokuvat, pelit, sekä 
sähköiset materiaalit

• Kirjastotila: aineistojen ja palveluiden sijainti fyysisessä kirjastotilassa

• Mediavälineet: peruskäyttö siten, että asiakas löytää haluamiaan 
sisältöjä

• Kirjaston viestintä ja verkkokirjaston käyttö: saavutettavuus

• Analysointi ja arviointi:

• Aineistot: ymmärrys mm. verkkokirjaston hakutoiminnoista, aineiston 
ikärajoista

• Tietoaineistot: taito erottaa luotettava tieto epäluotettavasta. Kriittinen 
suhtautuminen näissä lähteissä esitettyyn tietoon, lähdekritiikki

• Luennot ja muut tapahtumat

• Luominen:

• Aineistot: lukukokemuksen jakaminen eri tavoin esim. lukupiireissä, 
somessa

• Verkkokirjasto: omien suosikkilistojen luominen

• Työpajat



• Reflektointi:

• Tietoisuus omasta ajattelusta ja tulkinnasta pohtimalla 
näiden perusteita

• Huomion kiinnittäminen omiin kulttuurisidonnaisiin 
merkityksiin ja niiden syntymekanismeihin

• Toiminta:

• Aineistot: kirjastosta saatujen tietojen perusteella 
toimiminen aktiivisena kansalaisena

• Kirjaston tilat: harrastuspiirin kokoontuminen kirjaston 
tiloissa

Kehittäminen - Mediatuokioihin lisää tasoja. Voisiko:
➢ryhmä suorittaa pienen tehtävän tai tehdä toiselle ryhmälle tehtävän 
(luominen)
➢Esitellä lukemiseen liittyviä sosiaalisen median mahdollisuuksia (pääsy, 
analysointi ja arviointi)
➢Miettiä omaa median käyttöään, itseään lukijana (reflektointi)
➢yhdessä miettiä, miten äsken opittu viedään arkielämään (toiminta)

Pääsy

Analysointi 
ja arviointi

Luominen

Reflektointi

Toiminta



Mitä opittiin?
• Lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa edistetään jo valtavasti! 

• Jo olemassa olevien ja toimivien verkostojen tärkeys

• Suunnitelmallisuus ja kattavuus:

Esi-ja 
perusopetus

Perheet, 
pienet lapset

2. aste ”aikuiset”

erityisryhmät

seniorit



Kiitos!

Yhteystiedot: leena.pylkko@turku.fi, puh. 040 3500861

Lounais-Suomen yleisten kirjastojen mediakasvatussuunnitelman teksti:
https://ls-kirjastot.fi/ake/alueellinen-mediakasvatussuunnitelma/
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