
Mediasivistys – media aikuisten 
ja ikääntyneiden elämässä

Digitreenit Yle Oppiminen
Saatko Google-hauista kaiken irti? Osaatko ladata offline-kartat puhelimeesi? 
Digitreeneissä voit testata omat digitaitosi ja oppia digiajan niksejä, joilla teet 
arjesta, työstä ja opiskelusta helpompaa. Vinkkien avulla opit niin emojien 
käytön, somekanavien salat kuin hyödylliset näppäinkomennotkin. Linkki 
materiaaliin.

Netikäs-mediasivistysmateriaalisarja LähiVerkko-hanke 2015
Kuusiosainen Netikäs-mediasivistysmateriaalisarja on suunnattu erityisesti 
aikuisten mediakasvatukseen. Sarja tukee ja auttaa tämän päivän 
mediamaailman ymmärtämisessä. Käsiteltäviä teemoja ovat media ennen ja 
nyt, sosiaalinen media, tietoturva, tekijänoikeudet, identiteetti, rooli ja 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä digitaalinen pelaaminen. Linkki 
materiaaliin.

Ohjeet sosiaaliseen mediaan STT Suomen tietotoimisto
STT:ssä on laadittu ohjeet sosiaalisessa mediassa toimimiseen oman 
organisaation jäsenille. Selkeät ja perustellut ohjeet sopivat hyödynnettäviksi 
kaikille toimituksellista työtä tekeville ammattilaisille. Ohjeissa on paljon hyviä 
yleisluontoisia perusasioita, joista myös muiden alojen ammattilaiset sekä 
yksityishenkilöt voivat hyötyä, ja ne tarjoavat vastauksia kysymyksiin, joita 
uudet toimintatavat voivat herättää. Sosiaalisen median ohjeet ovat osa STT:n 
Tyylikirjaa, josta löytyy myös hyviä vinkkejä some-lähteiden tarkistamiseen 
sekä yleisohje lähdekriittisyydestä sosiaalisessa mediassa. Linkki 
materiaaliin.

Tuota ja tulkitse Mediakasvatusseura 2016
Tuota ja tulkitse – avaimia mediasisältöjen ja oman mediailmaisun analyysiin 
-materiaalin tavoitteena on tukea medialukutaidon ja mediakriittisyyden 
harjoittelua. Työkalu ohjaa mediasisältöjen kriittiseen arviointiin sekä niiden 
vastaanottamisen ja kuluttamisen että tuottamisen ja levittämisen 
näkökulmista. Linkki materiaaliin.

Kyberin taskutieto Maanpuolustuskoulutusyhdistys ja Jyväskylän 
yliopisto 2017

Kyberin taskutieto kertoo keskeisimmän tietoyhteiskunnasta. Oppaan teemoja 
ovat kybermaailma ja sen kietoutuminen osaksi arkea, informaatio- 

vaikuttaminen sekä teknologian toimintahäiriöihin 
varautuminen. Oppaasta löytyy myös digitalisaatioon 
liittyvää sanastoa auki selitettynä sekä ohjeet hyvän 
salasanan keksimiseen. Oppaan kymmenen ja yksi 
kyberkäskyä auttavat kohentamaan omaa ja läheisten 
tietoturvaa. Linkki materiaaliin.

SeniorSurf Vanhustyön keskusliitto 
SeniorSurf rohkaisee ikääntyneitä ihmisiä tarttumaan tietokoneisiin ja nettiin. 
Verkkosivulta löytyy pdf- ja videomuotoisia käytännön oppaita esimerkiksi 
verkkopankin käyttöön, sähköiseen tunnistautumiseen ja itselle sopivan 
tietokoneen valintaan. Tarjolla on myös apua vertaisohjaajilta sekä laaja 
linkkilista erilaisiin opastusmateriaaleihin ja sähköisiin palveluihin. Linkki 
materiaaliin.

Media Guide – Practice and Ethics of Journalism for Adults 
Kansanvalistusseura 2016

Kansanvalistusseuran julkaisema Media Guide on ensimmäinen aikuisille 
suunnattu viestintäopas sekä ensimmäinen mediakasvatusmateriaali, joka on 
Suomessa tuotettu englannin lisäksi arabian kielellä. Kaikki oppaan materiaali 
on vapaasti käytettävissä opetustarkoituksiin. Kattava mediaopas johdattaa 
lukijansa median toimintatapoihin digitaalisella ajalla, tutustuttaa journalismin 
etiikkaan ja antaa työkaluja median sisältöjen kriittiseen analyysiin. Mediaopas 
yhdistelee esimerkkejä Suomen ja muiden länsimaiden sekä Lähi-idän 
mediasta. Opas on osa Kansanvalistusseuran hanketta Mediakasvatuksella 
kansalaistaitoja Palestiinassa. Linkki materiaaliin.

Webinaarit eli verkkoseminaarit LähiVerkko-hanke 2016-2017
LähiVerkko on järjestänyt syksystä 2016 lähtien useita maksuttomia 
verkkoseminaareja, joille voi osallistua kotoa käsin netin välityksellä. Tulevien 
webinaarien aiheina ovat muun muassa Mobiilisovellukset arjessa ilona ja 
hyötynä, Hyvinvointia digitaalisista peleistä sekä Kootut vinkit teknologian 
käyttöön. Menneet seminaarit voi katsoa tallenteina. Linkki materiaaliin.

140 merkkiä -podcast Yle Puhe 2014
Yle Puheen 140 merkkiä -ohjelmassa puhutaan monipuolisesti Twitteristä ja 
somemaailmasta. Ohjelmassa sivutaan muun muassa medialukutaitoa, 
propagandatrolleja, tietoturvaa ja internetin luonnetta. Erityisesti kolmas jakso 
“Medialukutaito tyrmää propagandatrollit” soveltuu aikuisten medialukutaidon 
kehittämiseen. Linkki materiaaliin.

Ikäihmiset ja pelit -opas Turun yliopisto, TEKES; toim. Tapani 
Liukkonen, Julius Rajala, Tuomas Mäkilä 2016

Oppaassa kerrotaan kuinka järjestää pelikerhotoimintaa ikäihmisille sekä 
tutustutaan pelaamisen potentiaalisiin hyötyihin. Opas on toteutettu osana 
Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistä Tekes-rahoitteista 
Gamified Solutions in Healthcare -tutkimushanketta. Linkki materiaaliin.
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