
Media-avain Koulukino ry
Media-avain on maksuton palvelu, jonka avulla kasvattaja voi etsiä sopivia 
elokuvia esimerkiksi lapsen iän, ajankohtaisen teeman tai lajityypin perusteella. 
Asiantuntijaraati esikatselee ja arvioi teatterilevitykseen tulevat elokuvat 
kasvatuksen näkökulmasta. Media-avaimen ikäsuositukset ja arviot perustuvat 
kasvatuspsykologian ja mediakasvatuksen tutkimustietoon sekä arvioitsijan 
tulkintaan. Linkki materiaaliin.

DOKKINO DocPoint ry
DOKKINO on DocPointin järjestämä valtakunnallinen lasten ja nuorten 
dokumenttielokuvatapahtuma, joka tutustuttaa ala- ja yläkouluikäiset lapset ja 
nuoret ikäryhmille suunnatun luovan dokumenttielokuvan maailmaan. 
DOKKINO-elokuvat ovat nuorille suunnattuja lyhytdokumentteja, jotka on 
koottu vuosittain vaihtuvan teeman ympärille näytöskokonaisuuksiksi. Sarjoja 
on kaksi: alakoululaisille (4.-6. luokkalaisille) ja yläkoululaisille on omat 
sarjansa. Linkki materiaaliin.

Mediataide kasvattaa! AV-Arkki
AV-arkin Mediataide kasvattaa -sivustolta löytyy oppimateriaalia ja 
mediataidetta, kuten taidevideoita, opetuksessa ja varhaiskasvatuksesa 
käytettäväksi. Sivustolla voi hakea oppimistehtäviä eri aiheittain ja ladata 
maksuttomia oppaita. Sivustolle rekisteröitymällä pääsee käsiksi suomalaisten 
eturivin taiteilijoiden teoksiin, joita voi käyttää opetuksessa. Linkki 
materiaaliin.

Elokuvapolku Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 2013
Elokuvapolku on suunniteltu kouluissa tehtävän elokuvakasvatuksen tueksi. 
Palvelu on suunnattu peruskoulu- ja lukioikäisille. Sen tehtävät tukevat koulussa 
tai koulunäytöksissä nähtävien elokuvien käsittelyä oppitunnilla. Elokuvapolun 
aihepiirit liikkuvat niin elokuvan sisällön (esim. draaman kaari, lajityyppi) kuin 
tekniikoiden (esim. kuvakoot, musiikki) parissa. Etapit on listattu selkeästi ja 
niihin voi tutustua yksittäin tai laajana kokonaisuutena. Ne on myös jaettu 
erillisiin alakoulun ja yläkoulun polkuihin. Linkki materiaaliin.

Koulukinon oppimateriaalit Koulukino ry. 2017
Koulukino tuottaa opettajien elokuvakasvatustyön tueksi maksuttomia

oppimateriaaleja elokuvateatterilevityksessä oleviin 
elokuviin. Materiaalit ovat laajoja ja monipuolisia 
elokuvakasvatuksen tietopaketteja, jotka kannustavat 
käyttämään elokuvaa opetuksessa eri oppiaineiden 
yhteydessä. Koulukinon sivuilla on myös ohjeet 
koulukinonäytöksen tilaamiseen tai järjestämiseen omalle 
luokalle.  Linkki materiaaliin.

Elokuva- ja 
taidekasvatus

Herkkien korvien tehtäväkortit 1 & 2 Sara Sintonen & Emilia 
Erfing 2015-2016
Herkkien korvien tehtäväkortit on perusopetuksen alaluokille suunnattu 
opetusmateriaali, jossa keskitytään ääneen. Tehtävien pedagogisena tavoitteena 
on herättää kiinnostusta ja uteliaisuutta ääniä ja audiovisuaalisuutta kohtaan. 
Tehtävät kannustavat tarkkailemaan, pohtimaan, kuvittelemaan, näkemään ja 
ennen kaikkea kuuntelemaan. Tehtäväkortit sopivat eri oppiaineiden käyttöön 
ja ne tukevat monilukutaidon kehittymistä.
Linkki materiaaliin 1 & 2.

Ikärajat.fi Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö MEKU
Ikärajat-fi-sivustolla kerrotaan elokuvien, televisio-ohjelmien ja pelien 
ikärajaluokittelusta. Ikärajoja asetetaan, jotta lapset eivät altistuisi heille 
sopimattomalle mediasisällölle. Ikärajat eivät ole suosituksia, eivätkä kerro 
mille ikäryhmälle ohjelma on suunnattu. Kuitenkin elokuvateattereissa 
ikärajasta voidaan joustaa kolme vuotta, mikäli lapsi on aikuisen seurassa.  
Ikärajojen yhteydessä olevat sisältösymbolit kertovat, mikä sisällössä on 
lapselle sopimatonta.  Linkki materiaaliin.

Nuottiniitty Yleisradio
Yleisradion tuottama Nuottiniitty on maksuton mobiilisovellus, joka yhdistää 
musiikin ja maalamisen. Lapsi voi leikkien oppia, kuinka melodiat 
muodostuvat yksittäisistä sävelistä ja tutkia tuttuja pieniä melodioita. 
Nuottiniityssä maalaaminen ja musiikiin luominen on intuitiivista: Ei ole 
oikeaa tai väärää tapaa leikkiä. Sovellus on kehitetty alle 5-vuotiaille lapsille.  
Ladattavissa maksutta mobiililaitteille Google Play-, App Store- ja 
Microsoft Store -mobiilikaupoista.

Kaikki kuvaa Tuotantoyhtiö Amazement
Kaikki kuvaa on kouluikäisille suunnattu elokuvakasvatussivusto, joka opastaa 
oman elokuvan tekemisessä alusta loppuun. Sivuston oppimateriaali on 
kokonaan audiovisuaalista, ja koostuu elokuvan eri osa-alueita käsittelevistä 
videotutoriaaleista. Kaikki kuvaa EDU -sivustolla opettajat voivat itsenäisesti 
opiskella kamerakynän pedagogiikkaa, jossa videokuvaamista käytetään 
monipuolisena opiskeluvälineenä eri oppiaineissa. Koulutus tarjoaa välineitä 
myös elokuvakasvatukseen eri luokka-asteilla. Linkki materiaaliin.

Värinautit Mona Paalanen & Anni Pöyhönent
Värinautit-sivusto tuottaa kouluille ja koteihin taidekasvatusmateriaalia, jonka 
tarkoituksena on kehittää lasten vuorovaikutustaitoja ja mielikuvitusta. 
Materiaalin avulla pyritään luomaan vuorovaikutustilanteita, joissa lapsen oma 
ääni ja kädenjälki pääsee esiin. Vaikka teemat ja näkökulmat vaihtuvat 
projektista toiseen, pääosassa säilyvät aina värit ja leikki. Värinauttien 
materiaali sopii käytettäväksi niin kotioloissa kuin luokkahuoneissakin. Linkki 
materiaaliin.

100 mediakasvatusideaa:

mediakasvatus.fi/100ideaa

53.

51.

54.

52.

55.

58.

57.

56.

59.

60.

http://www.media-avain.fi/
https://dokkino.fi/
http://mediataidekasvattaa.fi/
http://mediataidekasvattaa.fi/
http://elokuvapolku.kavi.fi/
http://www.koulukino.fi
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/156292
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161252
http://www.ikarajat.fi/
http://kaikkikuvaa.fi/edu/
http://kaikkikuvaa.fi/
http://varinautit.fi/
http://varinautit.fi/

