
Linkki - museot mediakasvattajiksi 

Museot mediakasvattajina – mitä näet, mitä kerrot? -seminaari 
28.4.2014 

Tieteiden talo, Helsinki 



Hankkeen tavoitteet ja vaikutus 

Tavoitteet 
Vakiinnuttaa museoiden asema 
mediakasvattajina lisäämällä 
museoiden ja muiden 
mediakasvatuksen toteuttajien 
molemminpuolista tietämystä toistensa 
toiminnasta ja 
yhteistyömahdollisuuksista 

Museoiden jo olemassa olevien 
mediakasvatusmateriaalien 
saatavuus helpottuu ja käyttö 
kouluissa ja päiväkodeissa lisääntyy 

Museoiden käyttöön tehdään innostava 
mediakasvatusmateriaali 

Vaikutukset 
Hanke parantaa museoiden 
mediakasvatusosaamista ja lisää 
museoiden yhteistyötä päiväkotien, 
koulujen, kerhojen ja muiden 
mediakasvatuksesta huolehtivien 
toimijoiden kanssa.  
 
Näiden vaikutuksesta alle 12-
vuotiaiden museokävijöiden laaja-
alainen ja kriittinen medialukutaito ja 
median käyttäminen kehittyy erityisesti 
visuaalisen, moniaistisen ja digitaalisen 
materiaalin osalta.  
 
Hanke tuo esille museoita medioina, 
jotka tallentavat, välittävät ja 
määrittävät kulttuuriperintöä.  
 



Hankkeen toimenpiteet 

▪  Nykytilan kartoitus mediakasvatuksesta museoissa 
▪  Keskustelutilaisuus/seminaari: Museot mediakasvattajina – mitä 

näet, mitä kerrot?  
▪  Verkostotyöskentely: työkaluina sähköpostilista, Facebook-ryhmä 
▪  Ideatyöpajat  
▪  Käytännön kokeilut  
▪  Mediakasvatusmateriaalin tuottaminen ja sen jalkauttaminen 
▪  Asiantuntijaryhmän ja ohjausryhmän työskentely  



Hankkeen toimijat 

Hankkeen varsinaisina toteuttajina 
▪  Suomen museoliitto: rahoituksen hakija ja koordinaattori 
▪  Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura: osallistuu suunnitteluun 

ja toteutukseen ja tukee koordinaattoria hankkeen toiminnoissa 
 
Asiantuntijaryhmä 
▪  Koostuu museo-, mediakasvatus- ja opetusalan asiantuntijoista 

Museoiden mediakasvatuksesta kiinnostuneiden toimijoiden verkosto 
(kontaktihenkilöt) 
▪  Museot 
▪  Koulut ja päiväkodit 
▪  Muut mediakasvatuksen ja opetusalan toimijat 

  



Asiantuntijaryhmä 

▪  Elina Eerola, Pedaali ry  
▪  Mikko Hartikainen, Opetushallitus  
▪  Leenu Juurola, Tekniikan museo, Helsinki 
▪  Kristiina Kumpulainen, Helsingin yliopisto  
▪  Pertti Kuosmanen, Hollihaan koulu, Kokkola  
▪  Anniina Lundvall, Mediakasvatusseura  
▪  Outi Penninkangas, Mediamuseo Rupriikki, Tampere 
▪  Erja Salo, Valokuvataiteen museo, Helsinki 
▪  Riikka Tidenberg, Mediahanke Molla, Lappeenranta 
▪  Leena Tokila, Suomen museoliitto  



Aikataulu 

Vuosi 2014 
 Asiantuntijaryhmän I tapaaminen: 11.2. 
 Kartoitus museoiden mediakasvatuksesta: helmi-huhtikuu 
 Seminaari ja keskustelutilaisuus “Museot mediakasvattajina - 
mitä näet, mitä kuulet?” 28.4. Helsingissä 

 Verkoston muodostaminen 
 Mennään museoon -viikko: lokakuu 
 Linkkipajat - alueelliset ideatyöpajat 22.9., 27.10. ja 24.11. 
 Asiantuntijaryhmän II tapaaminen: joulukuu 



Aikataulu 
 

Vuosi 2015 
 Osallistuminen Educa-messuille Mediakasvatuksen torille: 
23.–24.1.2015 

     Ideoitujen menetelmien käytännön kokeilut: helmi-huhtikuu 
 Mediakasvatusmateriaalin tuottaminen museoille: huhti-elokuu 
 Tulosten jalkauttaminen koulutuksen avulla: syksy 
 Mennään museoon -viikko: lokakuu 
 Hankearviointi ja raportointi: syksy 



▪  10.00 Tervetuloa! Linkki - museot mediakasvattajiksi, 
projektikoordinaattori Pauliina Kinanen, Suomen museoliitto 
ja toiminnanjohtaja Hanna Lämsä, Suomen 
Kulttuuriperintökasvatuksen seura 

▪  10.15 Hyvän medialukutaidon suuntaviivat, 
kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 

▪  10.30 Museot ovat ikkuna maailmaan, josta mediakasvatus 
ammentaa, yliopistonlehtori Sara Sintonen, Helsingin yliopisto 

▪  11.30 Käytännöt tutuksi - mediakasvatusta kädet savessa, 
koordinaattori Anniina Lundvall, Mediakasvatusseura 

▪  Iltapäivän ohjeistus 
▪  12-13.15 Lounastauko 

Päivän ohjelma 



▪  13.15 Iltapäivä mediakasvatuksen menetelmien parissa: 
menetelmätori ja työpaja 

▪  14.00 Iltapäiväkahvi 
▪  14.30 Iltapäivä menetelmien parissa jatkuu 
▪  15.30 Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon jako, 

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry 
▪  15.40 Keskustelu ja päivän yhteenveto: Mitkä ovat ne 

mediataidot, joita museoiden tulee toiminnassaan edistää? 
▪  16.30 Päivä päättyy 

Päivän ohjelma 



Kysely: Museot mediakasvattajina 

▪  Kyselylinkkiä levitettiin Museopostissa 
▪  Vastausaikaa oli 24.3. – 11.4.2014 
▪  Vastauksia 78 kpl 
▪  Tavoite: kartoittaa mediakasvatuksen nykytilaa ja saada 

ajatuksia kehitystyöhön 



1. Tulin museoalalle 
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2. Nimikkeeni museossa on 



3. Eniten työaikaani vaatii (valitse enintään kaksi 
tehtävää) 
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4. Museotyyppi 
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5. Museon sijainti 
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6. Museossa on työntekijöitä (vakituiset ja 
määräaikaiset) 
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7. Millaisia mediataitoja museo voi mielestäsi toiminnallaan edistää? 
Valitse listasta korkeintaan viisi (5) mielestäsi tärkeintä ja museolle 

sopivinta mediataitoa. 
   Millaisia mediataitoja museo voi mielestäsi toiminnallaan edistää? Valitse 
listasta korkeintaan viisi (5) mielestäsi tärkeintä ja museolle sopivinta 
mediataitoa. 

osallisuus kulttuuriin ja yhteiskuntaan 69,2% 

kulttuuri-identiteetin hahmottuminen 66,7% 

yhdessä kokeminen, tekeminen ja tuottaminen 46,2% 

kyky ymmärtää ja tuottaa tarinoita ja pohtia kokemuksia ja tunteita niiden 
avulla 

46,2% 

tiedonhankinta, -hallinta ja jäsennystaidot 32,1% 

tietoisuus mediakulttuurista ja -ympäristöstä ja median vaikutuksista 
omaan elämään ja valintoihin 

30,8% 

keskustelutaidot, perusteleminen ja itsensä kokeminen kuulluksi ja 
nähdyksi ryhmässä 

26,9% 

erilaisiin mediaesityksiin ja -sisältöihin tutustuminen sekä niiden 
kuvaileminen, arviointi ja tulkinta 

25,6% 

omien ajatusten, kokemusten ja mielipiteiden esille tuominen median 
kautta sekä toisten tunteiden, ajatusten ja näkemysten huomioiminen ja 
kunnioittaminen 

25,6% 

osallistuminen ja vaikuttaminen omaan arkeen ja elämään sekä niitä 
koskevien päätösten ja valintojen tekeminen ja perusteleminen 

17,9% 

lajityyppien ja erilaisten vaikuttamiskeinojen tunnistaminen, faktan ja 
fiktion erottaminen 

17,9% 

tutustuminen eri mediavälineisiin ja niiden avulla ilmaisuun, omien 
mediaesitysten tuottaminen 

15,4% 

median toimintatapojen ja rakenteiden tuntemus 11,5% 

joku muu, mikä….. 6,4% 

ilon ja riemun löytäminen mediasta ja mediavälineistä 6,4% 

itsensä tuntemus median käyttäjänä, omien median käytön tarpeiden 
tunnistaminen 

6,4% 

omien tunteiden tunnistaminen ja ilmaisu median avulla 6,4% 

tietoturvallisuuden ja yksityisyyden suojan merkityksen ymmärtäminen 3,8% 

sananvapauden tuntemus 2,6% 

epämiellyttäviltä tai pelottavilta mediakokemuksilta suojautuminen 1,3% 

mediakokemusten jakaminen aikuisen kanssa 1,3% 

ikärajat ja pelisäännöt median parissa 0% 



7. Millaisia mediataitoja museo voi mielestäsi toiminnallaan edistää? 
Valitse listasta korkeintaan viisi (5) mielestäsi tärkeintä ja museolle 

sopivinta mediataitoa. 
 

Jokin muu, mikä? 

•  Kulttuurivaikutusten liikkuminen. Maailma on lähtökohtaisesti 
monikulttuurinen.  

•  Viestintä kulttuuri- ja luonnonympäristöstä  
•  Mediataiteen ymmärtäminen  
•  Kuvanlukutaito, monilukutaito  
•  Sisällöntuotto eri medioihin  



8. Onko museossasi toimintaa, joka edistää edellä mainittuja mediataitoja? 
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8. Onko museossasi toimintaa, joka edistää edellä mainittuja mediataitoja? 
Kyllä, kerro tarkemmin millä tavalla (60%) 

 
•  valokuvien katselu vahvistaa omaa paikallista kulttuuri-identiteettiä  
•  palveluissa asiakas on aktiivinen toimija, joka käyttää ja toisinaan tuottaa sisältöä medialaitteilla, 

samalla kun mietiskelee ja tulkitsee näyttelyn (median) antamia faktoja  
•  työpajatoiminta  
•  tässä ei ole määritelty, mitä tarkalleen mediakasvatuksella tarkoitetaan, mutta laajasti ajateltuna 

museoviestintä on mediaviestintää, on kyseessä sitten digitaalisesti toteutettu toimintaympäristö tai 
perinteinen näyttely.  

•  Näyttelysisältöjen soveltaminen yllä mainittuun käyttöön esim. koulujen kanssa toteutettavissa 
projekteissa  

•  vaihtuvissa näyttelyissä, työpajoissa tehdään esim. lyhytelokuvia jotka julkaistaan netissä  
•  erilaisen pedagogiset projektit sekä keskustelullinen ilmapiiri ja vapaus kokeiluihin pedagogiikan ja 

opastuksen piirissä  
•  työpajoissa, projekteissa, vuorovaikutteisessa opastuksessa, tapahtumissa, näyttelyissä  
•  näyttelyiden kautta kävijän osallisuus kulttuuriseen jatkumoon, monikulttuurisuuden tukeminen  
•  Netissä olevat tehtävät ja tietopaketit, työpajat, virtuaalimuseo sekä opastukset.  
•  meillä on ollut ulkopuolisella rahoituksella mediakasvatushanke vuodesta 2008  
•  Mielestäni museoiden tuottama toiminta (näyttelyt, verkkonäyttelyt, työpajat, tutkimus, 

museopedagogiikka) on osa kulttuuriperintöön liittyvää mediakasvatustyötä jo nyt. Ymmärretään 
kulttuuriperintöön liittyvän aineiston ja tiedon merkitys ja on keinoja välittää tietoja siitä 
museokävijöille.  

•  Työpajoja eri menetelmineen ja näyttelyitä eri teemoista.  
•  videotaide, i-padien käyttö lasten ja nuorten pedatyöpajoissa, some-kanavat tiedotuksesta, 

keskustelussa ja palautteen annossa  



8. Onko museossasi toimintaa, joka edistää edellä mainittuja mediataitoja? 
Kyllä, kerro tarkemmin millä tavalla (60%) 

 
•  yhteistyöprojektit mm. oppilaitosten kanssa; kaikille avoin ohjelmisto jossa myös mediatapahtumia  
•  ipad elokuvapajoja, digivalokuvauspajoja, mediataidenäyttelyitä  
•  kulttuuripolkuja, joissa media- ja taidekuvanlukutaitoa, ollut myös koulutusta opettajille kuvan 

tulkintaan  
•  toiminnallisia opastuksia  
•  medialaitteiden avulla on pyritty tuottamaan lasten kanssa tarinoita (esim. animaatioita), joissa 

seikkailevat museoesineet - samalla tulee tutustuttua mediavälineisiin ja niiden toimintaan, sekä 
esineiden kautta hahmotettua omaan kulttuuriin kuuluvia/kuuluneita ilmiöitä. Kännyköitä ja iPadeja 
käytetään myös osana museon palveluita: pelaamiseen, tiedonkeruuseen (sähköiset tehtävät) ja 
opastusten elävöittämiseen.  

•  keskustelevat opastukset, työpajat, kuvaesitykset  
•  Syksyllä 2013 järjestimme yläkouluille Mediapaketti-kokonaisuuden, johon sisältyi opastettu kierros 

näyttelyyn (mediakasvatuksen näkökulmasta), verkkomateriaali sekä työpaja, jossa tehtiin oma 
kantaaottava kuvasarja. Verkkomateriaalia on tarkoitus laajentaa niin, että se palvelisi itsenäisenä 
kokonaisuutena.  

•  Ajoittain näyttelyissä on esillä mediataidetta  
•  Opetuspaketteja kouluille  
•  Animaatio- ja elokuvatyöpajojen järjestämiseen lapsille sekä nuorille sekä koulutustilaisuuksia 

opettajille  
•  Opastuskierroksilla tutustumme Suomen asutushistoriaan ja elinkeinoihin, mistä olemme tulleet ja 

miksi. Käymme myös lävitse mitä ja miksi museoissa tehdään ja miten se on liittynyt kansakunnan 
luomiseen.  

•  Koululaisille suunnattua mediakasvatussisältöä (sanomalehden juttutyyppeihin tutustumista museon 
historian kautta)  

•  lähinnä näyttelytoiminta  
 



8. Onko museossasi toimintaa, joka edistää edellä mainittuja mediataitoja? 
Kyllä, kerro tarkemmin millä tavalla (60%) 

 

•  näyttelyjen, työpajojen ja opastusten kautta  
•  Tarinoiden tuottaminen, historian elävöittäminen  
•  näkökulma pyritään huomioimaan ko aihealueen ollessa kyseessä  
•  Mediataidetta, luentoja, esittelyjä, esitelmiä, työpajoja varhaiskasvatuksesta vanhuksiin  
•  Erilaisten SOME-viestintäkanavien hyödyntäminen  
•  opetuspaketit koululaisille edistävät mediataitoja  
•  kehitämme parhaillaan interaktiivista museonäyttelyä  
•  Näyttelyjen yhteydessä tarjotaan moniaineista ohjelmaa eri ryhmille. Myös museo 

oppimisympäristönä.  
•  Talomuseon olemassaolo vaikuttaa oman historian tuntemukseen ja sitä kautta identiteettiin  
•  työpajat, opastukset  
•  Luovan esinevalokuvauksen tunteja, Pinterest-palvelun käyttö, koululaisia kehotetaan ottamaan 

kamerakuvia museotiloissa, kouluille markkinoidaan museon kokoelmaliittymää opetuskäyttöön  
•  museopedagoginen toiminta, verkkoprojektit  
•  audiovisuaalisten aineistojen käyttö  
 



9. Mainitaanko mediakasvatus museosi toimintasuunnitelmassa, strategiassa 
tai muussa toimintaa ohjaavassa dokumentissa? 
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10. Mitä museossasi mielestäsi tarvitaan, jotta mediakasvatusta voitaisiin 
kehittää (osaaminen, välineet, muut resurssit)? 

 



10. Mitä museossasi mielestäsi tarvitaan, jotta mediakasvatusta voitaisiin 
kehittää (osaaminen, välineet, muut resurssit)? 

 
Tarvitaan kokonaisnäkemystä, suunnitelmallisuutta ja aikaa ideoiden kehittämiseen ja 
toteuttamiseen. Täytyy myös miettiä, miten, miksi ja kenelle (kuka erityisesti tarvitsee) 
mediakasvatusta suunnataan. On myös sovittava, kenen vastuulla kehitystyö on. 
 
Laitteiden lisäksi tarvitaan museon lähtökohdista kumpuavaa mediakasvatuksellista 
sisältöä, sisältöä, joka käsittelee mediakasvatuksellisia teemoja ja herättelee kävijää - 
tässä tapauksessa median käyttäjää. Tämän lisäksi tarvitaan viestinnällinen resurssi 
niin museon sisälle kuin viestiä viemään ulos. 
 
Useamman alueen yhteistyötä esim. lyhytelokuvia tehdessä tarvitaan elokuvien 
tekemisen ja julkaisun ammattilaisia ja toisaalta sisällöntuottajia kuten me. 
 
Ilmapiiri, innostava sellainen, ja vapaus kokeiluihin on tärkeää, ja tietysti herkkyys 
suhteessa yleisön reaktioihin (näitä museossani toistaalta on jo). Enemmän kuin 
mitään ipädejä tms. härveleitä, tarvitaan aikaa käydä perustavanlaatuista filosofista ja 
yhteiskunnallista keskustelua siitä, mitä museo voi tehdä yhtenä toimijana 
kasvatusinstituutioiden verkostossa, osana inhimillisen kasvun kaarta tietoisena 
museokokemuksen potentiaalista yksilön kehityksen ja yhteisön älykkyyden kannalta 
(tässä tarkoitan älykkyydellä kykyä elää yhdessä kestävästi). 



10. Mitä museossasi mielestäsi tarvitaan, jotta mediakasvatusta voitaisiin 
kehittää (osaaminen, välineet, muut resurssit)? 

 
Osaaminen ja välineet ovat toki tärkeässä asemassa. Lisäksi tarvittaisiin uskallusta 
kokeilla uusia välineitä ennakkoluulottamasti. Kokeilun lisäksi mediaa pitäisi myös 
käyttää omassa arjessaan, jotta ymmärtää erilaisten medioiden toimitatapoja. Monesti 
mielestäni vastassa on nuiva asenne uusia asioita kohtaan. 
 
Mediakasvatuksen kentän laajempaa hahmottamista: mikä olisi se tarve, johon juuri 
museot voivat vastata. Mitä kaikkia välineitä tiedon ja elämysten välittämiseen 
voidaan käyttää, millä tavoin, ja eri kohderyhmille. Enemmän resursseja (rahallisisia ja 
ajallisia) mediakasvatuksellisten sisältöjen kehittämiseen ja uusien menetelmíen 
haltuunottoon. 
 
Mediataitojen koulutusta tai niihin erityisesti perehtynyttä henkilöstöä. Aikaa 
koulutukselle ja perehtymiselle. Selkeitä sovelluksia lyhytkestoiseen toimintaan. 
Taloudellisia resursseja sekä välineitä erilaisten työpajojen ja projektien 
toteuttamiselle. 
 
Ensiksi tahtoa, sitten osaamista ja välineitä. 



Tarvitaan 

•  Osaamista 
•  koulutus 
•  kentän ja käsitteiden 

hahmottaminen 
•  välineiden käyttö 
•  strategiat ja suunnitelmat 

•  Välineitä (laitteet) 
•  iPadit 
•  valmiit sovellukset 

 

•  Henkilöstöä ja aikaa 

•  Yhteistyötä 
•  muut mediakasvatuksen toimijat 
•  koulut 

•  Asennetta 



Keskustelu 

Mitkä ovat ne mediataidot, joita museoiden tulee toiminnassaan edistää? 
 
 



Kiitos! 
pauliina.kinanen@museoliitto.fi 

hanna.lamsa@kulttuuriperintokasvatus.fi 
www.museoliitto.fi/linkki-hanke 


