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Millaiset mediakasvatusvalmiudet sinulla 
mielestäsi on? 

Heikot valmiudet: en 
oikein tiedä mistä 
aloittaa, enkä kai 
osaakaan juuri 
mitään. 

Erinomaiset 
valmiudet: olen jo 
tehnyt 
mediakasvatustyötä 
ja koen osaavani sen 
käytäntöjä hyvin.  



TRENDISETTERI 
Yhdistelet perustyöhösi palasia 
populaarikulttuurista ja tämän 

hetken trendimedioista 

VAHTIKOIRA 
Haluat yleisön ymmärtävän 

miten median taloudelliset ja 
poliittiset kontekstit 

vaikuttavat elämäämme. 

MAKUNYSTYRÄINEN 
Kulttuurisen osaamisen 

vahvistaminen on pop: taide, 
kirjallisuus, tiede ja historia ovat 

suhteessa mediaan. 

VAIHTOEHTOINEN 
Mediat ovat väline, joilla 

voidaan tehdä asioita uudella 
tavalla, luovasti ja ”boksin 

ulkopuolelta. 

HYVINVOINTIKOUTSI 
Tehtävänäsi on lisätä yleisön 
sosiaalista ja emotionaalista 

hyvinvointia medioiden avulla 
ja kautta. 

RAAMITTAJA 
Medioita käytetään vain, jos ne 

tukevat  esim. laissa 
määritettyjen tavoitteiden 

toteutumista.  

NÖRTTI 
Parasta ikinä=digitaaliset 

teknologiat ja niiden 
monipuolinen käyttö 

museotyössä. 

PALJASTAJA 
Haluat  yleisön ymmärtävän, 

että media on rakennelma ja se 
vain näyttää todelta olematta 

sitä oikeasti. 

KANSALAISVAIKUTTAJA 
Media on väline maailman 

muuttamiseen. Ihmisten on 
otettava välineet haltuun 

kansalaisina. 

MOTIVAATTORI 
Ihan sama miten ja mä oon aina 

valmis, kunhan mennään 
yleisön ehdoilla, luovasti ja 

uteliaasti. 

AMMATTIMIES 
Työn tavoitteena laadukkaat 

mediatuotokset ja kansalaiset, 
joilla on erinomaiset 

mediatuotannon taidot. 

SOMETYYPPI 
Sinulle on tärkeää kansallinen ja 
kansainvälinen vuorovaikutus, 

verkkokohtaaminen ja 
verkkotyön kehittäminen. 

http://quiz. 
powerfulvoicesforkids. 
com/ 



Mediakasvatus osana arkityötä 
 Tavoitteellisuus: mitä yritän työlläni saavuttaa? 
 Rajoitukset: Miten tila ja kokoelma rajoittaa 

mediakasvatusta (esim. tekijänoikeudet, herkät teokset…) 
 Mistä luovut: mediakasvatuksen kehittäminen vie aikaa – 

se tarkoittaa, että jostain on myös luovuttava tai osattava 
tehdä se uudelleen, mediakasvatuksen keinoin 

 Arviointi: millainen osaaminen ja valmiudet sekä välineistö 
meillä on? (mitkä ”horoskoopit” löytyvät työyhteisöstä) 

 Oman alueverkoston selvittäminen: ketkä, mitkä toimijat 
tekevät mediakasvatusta lähelläni? Voisimmeko tehdä 
yhdessä? 

 Maltillisuus: aloitetaan pienestä, kasvatetaan ja kehitetään 
hyvien kokemusten perusteella 

 Mittaristo: miten tuloksia mitataan? 
 
 
 



Mediakasvatusseura auttaa! 
 Neuvoja ja tukea 
 Tietoa ja tiedotusapua 
 Koulutusta ja tapahtumia 
 Kansainvälisiä verkostoja 
 Yhteistyökumppaneiden verkosto 
 Palvelemme suomeksi ja ruotsiksi 
 Jäsenille mm. alueellista toimintaa ja etuja 

 
 
 
 

www.mediakasvatus.fi/seura 
www.mediakasvatus.fi 
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Kysymyksiä? 
 Kommentteja ja ajatuksia voi lähettää sähköpostilla 

anniina.lundvall@mediakasvatus.fi, Facebookissa 
(Finnish Society on Media Education) ja Twitterissä 
(Mediakasvatusseura) 

mailto:anniina.lundvall@mediakasvatus.fi

