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Mediakasvatus nuorisotyössä -kooste Mediakasvatusseura 2015
Media ja internet ovat nuorille keskeisiä toiminta- ja kasvuympäristöjä, ja me- 
diakasvatus kuuluu jokaisen nuorisotyötä tekevän arkeen. Digitaalinen tekno- 
logia ja nuorten mediakulttuuri tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia nuorten 
parissa työskentelyyn. Nuorten parissa toteutettavan mediakasvatustyön tueksi 
laadittu kooste avaa mediakasvatuksen roolia nuorisotyössä ja tarjoaa välineitä 
nuorten kanssa toteutettavaan mediakasvatukseen. Linkki materiaaliin.

Me tehdään mediaa Koordinaatti 2013 
Tietopaketti nuorten toimituksen perustamiseen avaa sitä, mitä nuorten toimi- 
tuksissa tehdään ja miten nuorisotyöntekijä voi kehittää nuorten toimituksen 
työtä. Opas tarjoaa käytännön vinkkejä siihen, kuinka nuoria aktivoidaan ideoi- 
maan vaikuttavia, monipuolisia, kiinnostavia ja ennen kaikkea heidän näköisi- 
ään mediasisältöjä eri välineillä ja nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoitteiden 
mukaisesti sekä auttaa nuorisotyöntekijän oman ammatillisen kasvun ja henki- 
lökohtaisen mediasuhteen kehittämisessä. Linkki materiaaliin.

Pidä silmät auki - jutuntekijän opas Sanomalehtien liitto & 
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus / Nuorten Ääni -toimitus 2017
Opas toimittajan työn harjoitteluun. Oppaan ydin ovat käytännölliset  harjoi- 
tukset, joiden avulla voi käydä läpi koko toimitusprosessin ideoinnista tiedon- 
hankintaan, jutun rakentamiseen ja faktantarkistukseen. Harjoitukset opetta- 
vat myös ryhmässä toimimista ja vahvistavat uskallusta kertoa oma näkemys ja 
ottaa kantaa. Linkki materiaaliin.

Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin! – Osallistavia
mediakasvatusmenetelmiä opetukseen ja nuorisotyöhön Nuorten 
Ääni -toimitus 2013
Yhdessä nuorten kanssa kehitetyissä harjoituksissa opitaan toimittajan työtä: 
ajattelemista, havainnointia, haastattelemista, kirjoittamista ja kuvaamista. 
Opas on tarkoitettu nuorten ryhmille ja niiden ohjaajille. Kuusi oppaan mene- 
telmistä esitellään myös lyhyiden videoiden avulla, jotka löytyvät aineiston 
verkkosivuilta. Linkki materiaaliin.

Tubettaminen nuorisotyössä ja -tutkimuksessa Nuorisotiedon 
kirjasto, Nuorisotutkimusverkosto ja Nuorten mielenterveysseura Yeessi 2016

Tubettaminen nuorisotyössä ja -tutkimuksessa – feat. 
RoniTheGamer” on kolmen lyhytvideon kokonaisuus. 
Videoilla Nuorisotutkimusverkoston ja Nuorten mielen- 
terveysseura Yeesin työntekijät keskustelevat RoniThe- 
Gamerin kanssa siitä, mitä on olla tubettaja, miten nuo- 
risotyössä voi hyödyntää tubettamista ja miten tubetta- 
mista voi tutkia. Linkki materiaaliin.

Kohti digitaalista nuorisotyötä Verke; toim. Heikki Lauha ja Suvi 
Tuominen 2016
Mitä digitalisaatio tarkoittaa nuorisotyössä, miten se kietoutuu nuorisotyön 
tavoitteisiin ja käytäntöihin ja mitä digitaalinen nuorisotyö tarkoittaa? Lyhyistä 
asiantuntija-artikkeleista koostuvassa julkaisussa esitellään digitaalisen nuori- 
sotyön suuntaviivat, jotka koostuvat kahdeksasta periaatteesta sekä käytännön 
toimenpide-ehdotuksista. Nuorten mediataitojen ja digitaalisen osaamisen 
tukeminen ovat vahvasti esillä teoksessa. Linkki materiaaliin.

Nuorisotyö bloggaa Verke; toim. Tero Huttunen, Heikki Lauha, 
Henna Middeke & Veera Säilä 2014
Oppaan tavoitteena on antaa lukijalle eväitä ja näkökulmia blogitoiminnan jär- 
jestämiseen sekä kannustaa median ja internetin hyödyntämiseen oman kohde- 
ryhmän kanssa. Opas on tarkoitettu kaikille, joilla on kiinnostusta hyödyntää 
blogeja ja bloggaamista yhtenä menetelmänä nuorten kanssa tehtävässä työssä. 
Linkki materiaaliin.

Nuoret estradille #1 Äänenavaus Tampereen yliopisto, 
Aikakausmedia, Sanomalehtien liitto: Nuoret estradille -hanke 2015
Materiaali on avuksi erityisesti silloin, kun vasta aletaan avata omaa ääntä – 
kun esiinty-minen ja oman mielipiteen kertominen eivät vielä ole varmalla 
pohjalla. Materiaali antaa konkreettisia työkaluja siihen, miten nuorisotyössä 
voidaan tukea oman äänen etsimistä ja vaikuttamisen taitojen harjoittelemista. 
Hanketta rahoittaa Koneen säätiö. Linkki materiaaliin.

Kelaamo.fi -elokuvasivusto nuorilta nuorille Koulukino ry
Kelaamosta loytyy kootusti suomalaisten  lasten ja nuorten tekemiä videoita ja 
elokuvia. Sivustolle voi lähettää oman elokuvansa tai osallistua sen kautta 
useisiin valtakunnallisiin elokuvakilpailuihin. Blogisivulta löytyy vaihtuvaa 
tietoa nuorille suunnatuista tapahtumista ja näytöksistä sekä kouluasteiden 
mukaan luokiteltuja oppimateriaaleja elokuvineen. Linkki materiaaliin.

Mobiilipelien työkalupakki Janne Pehkonen, Mikko Holm, Verke ja 
Lappeenrannan nuorisotoimen nuoriso-ohjaajat 2016
Mobiilipelien työkalupakki on koottu niille nuorisotyöntekijöille, jotka 
haluaisivat hyödyntää mobiilipelejä työssään. Työkalupakista löytyy eri 
osuuksia (mm. elämänhallinta, osallistaminen ja ryhmäyttäminen), joissa 
seurataan nuoriso-ohjaaja Kertun seikkailuja mobiilipelien ihmeellisessä 
maailmassa ja pohditaan samalla, miten pelejä voisi käyttää nuorisotyössä. 
Sivustolla käydään läpi myös muun muassa sitä, miten omaa digikuntoa voi 
ylläpitää. Linkki materiaaliin.
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