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VUODEN 2021 KOHOKOHDAT

Uutta tietoa ja havaintoja 
nuorten suhtautumisesta 

mediaan

Saavutettavuuden ja 
käytettävyyden parannus sekä  

visuaalisuuden uudistus

Erasmus+, Eurooppatiedotus, 
Opetushallitus

Webinaarisarja ajankohtaisista 
mediakasvatuksen teemoista

Vuosille 2022-2025 
laadittu strategia ohjaa 

Mediakasvatusseuran toimintaa 
seuraavina vuosina

Mediakasvatusseura on ollut 
mukana kommentoimassa ja 

tuottamassa sisältöä

Vuoden aikana koulutuksiin 
osallistui n. 1250 nuorta, 
nuorten kanssa toimivaa 

ammattilaista ja kasvattajaa

Verkkokurssi koostuu 
moduuuleista, joissa  

käsitellään medialukutaitoja  
ja digihyvinvointia



MEDIAKASVATUSSEURAN 
KOULUTUSTOIMINTA 2021

SUURVANHEMPAINILTA
DIGIHYVINVOINNIN 

JÄLJILLÄ 
-KOULUTUSKOKONAISUUS

MUIDEN MEDIASTA 
MEIDÄN MEDIAKSI 

-HANKKEEN KOULUTUKSET

DIGIHYVINVOINTI-
KOULUTUSPUHEENVUOROT

Osallistujat Osallistujat

220

Hyvä että toit esille 
digimaailman 
myönteisiä puolia ja 
sitä arvoa joka voi 
edistää hyvinvointia.

Materiaaleistanne 
on ollut paljon 
iloa äidinkielen 
opetuksessani! Kiitos.

Osallistujat

147

Koulutus oli 
mielenkiintoinen, 
ja toivon että 
nuorisopalveluilla 
alettaisiin kehittää
näitä eri metodeja.

Lisää nuorten, 
erityisesti tyttöjen 
ääntä tarvitaan.

Osallistujat

123

Palaute 4,1/5Palaute 3,49/5

220

Hyvä materiaali kou-
lujen ja vanhempien 
käyttöön.

Mediakasvatuksesta 
pitäisi keskustella 
enemmän vanhem- 
pien ja ammatti-
kasvattajien kesken 
koulussa, kotona ja 
harrastuspiireissä.

Palaute 3,75/5

Koulutuksen 
kerrottiin olleen 
hyödyllinen, 
monipuolinen, 
mielenkiintoinen ja 
hyvin toteutettu.

Palaute 
88% positiivista



KYSELY SIDOSRYHMILLE KYSELY SEURAN PALVELUIDEN KÄYTTÄJILLE

SEURAN TOIMINTAA KOSKEVAT KYSELYT 2021

62,5%
kokee seuran 

toiminnan hyödylliseksi 
tai erittäin hyödylliseksi

60%
hyödyntää seuran 

palveluja oman työnsä 
tukena lasten ja 
nuorten kanssa

Mediakasvatuksen 
teemat, joista vastaajat 
toivoivat lisätietoa

Mediasisältöjen 
kriittinen arviointi

Digihyvinvointi

Kansalaisvaikuttaminen 
mediaa hyödyntämällä

Vastaajat
32 ammattilaista

88,9%
on käyttänyt seuran 

materiaaleja

94,1%
kokee, että materiaalit 

ovat laadukkaita tai 
erittäin laadukkaita

44,4% lukee 
uutiskirjeen 

säännöllisesti ja 
50% satunnaisesti

83,3%
pitää uutiskirjeen 
sisältöjä mielen-

kiintoisina tai erittäin 
mielenkiintoisina

Uutiskirjeestä saa todella 
näppärästi tapahtumia ja 
koulutuksia itselleen ylös.

Olemme poimineet 
Mediakasvatusseuran 
verkkosivuilta paljon nuorten 
mediataitoja vahvistavia 
materiaaleja kouluilla 
ja kerhoissa pidettäviin 
toimintoihin (11–17-vuotiaat).

Työtäni tukisivat viestintää 
ja suunnittelua tukevat 
materiaalit.

Vastaajat
18 käyttäjää



MEDIATYÖPAJAT 
MUIDEN MEDIASTA 
MEIDÄN MEDIAKSI 

-HANKKEESSA

SANANVAPAUSILTA 
NUORET JA SANAN-

VAPAUS EUROOPASSA 
-HANKKEESSA

NUORILTA NOUSSEET AIHEET JA TEEMAT

NUORTEN ÄÄNI SEURAN TOIMINNASSA

Nuorten kyselyyn vastanneet 206 nuorta

Hyvinvointia lisäävät 
mediankäytön tavat

Sosiaaliset suhteet ja 
vuorovaikutus: 
ajatusten jakaminen, 
yhteydenpito, vaikuttajien 
ja tuttujen seuraaminen

Vinkit hyvinvoinnin 
lisäämiseen ja harrastuksiin

Motivoituminen ja 
inspiraatio

Rentoutuminen ja oman 
ajan ottaminen

Oppiminen ja 
ajankohtaisten aiheiden 
seuraaminen

Nuorten mediassa 
kohtaamia ikäviä asioita

Epäasiallinen käyttäytyminen:
ilkeät kommentit, vihapuhe, 
kiusaaminen, haukkuminen, 
häiriköinti, trollaus
Usein aikuisten tuottamina

Ulkonäköpaineet ja itsensä 
vertailu muihin

Informaatioähky ja ahdistus

Tiedon vinoutuminen: 
valeuutiset, polarisoitunut 
keskustelu, algoritmit

Miten nuorten ääni kuului?

Osallistujat olivat 
maahanmuuttaja- ja 
pakolaistaustaisia nuoria

Työpajoissa toteutetut 
mediatuotokset 
 
Kuultiin nuorten työpajoihin 
liittyviä toiveita

Työpajojen mentorit 
olivat  nuoria media-alan 
ammattilaisia

Nuorten näkökulmia kuultiin 
artikkeleissa ja tilaisuuksissa

Osallistujat
45 nuorta

Miten nuorten ääni kuului?

Sananvapaus-työpaja nuorille

Videohaastattelussa nuoret 
tuovat esiin näkemyksiään 
sananvapaudesta 
 
Kommentit ja ajatukset 
hankkeessa tuotettuihin 
materiaaleihin

Osallistujat
noin 10 nuorta



NUORET JA SANAN- 
VAPAUS EUROOPASSA
Mediakasvatuksen välineitä, 
joilla tukea nuorten ymmär-
rystä sananvapauden merki-
tyksestä ja vastuullisesta  
toimijuudesta mediassa

MEDIATAIDOT 
HYVINVOINNIN TUKENA
Materiaali- ja työskentely-
vinkkejä opiskelijoiden hyvin-
vointiosaamisen sekä media-
taitojen kehittymisen tueksi

CAAWINAAD
Kysymyksiä ja vastauksia  
valeuutisten kitkemiseksi  
ja medialukutaidon  
vahvistamiseksi

MEDIA COACH
Verkkokurssikokonaisuus 
vahvistaa osaamista nuorten 
digihyvinvoinnin ja mediatai-
tojen tukemiseksi

PROJECT CAVERNA
Materiaalipaketti disinfor-
maation strategioiden  
tunnistamiseen

Kuinka vastasimme kyselyn tuloksiin: Uudet ja päivitetyt materiaalit

MUIDEN MEDIASTA 
MEIDÄN MEDIAKSI
Materiaaleja kulttuurisensitii-
viseen mediakasvatukseen

Kyselyissä nousseet tärkeät 
tulevaisuuden mediataidot

 Kriittinen medialukutaito  
ja ajattelu

Tiedon oikeellisuuden ja lähtei-
den luotettavuuden arviointi 

Disinformaation tunnistaminen

Tiedon etsiminen ja tulkinta

Toimijuus

Viestintä ja sisällöntuotanto

Lähde: Nuorten kysely ja 
sidosryhmien kysely

Digihyvinvointi ja median käyttö 
hyvinvoinnin tukena

VUONNA 2021



Palaute

Teemat ja puhujatOsallistujia

3 Webinaaria

147

UUSI WEBINAARISARJA: MEDIAKASVATUSSEURAN AAMUKLUBI

61

Tietoturva 
Laura Kankaala, tietoturva-asiantuntija 

Pelaaminen 
Mikko Meriläinen, pelitutkija

Mielenterveys media-arjessa  
Riikka Nurmi, asiantuntija, Mieli ry

23,8 % kiinnostava
76,2 % erittäin kiinnostava

53% mieleinen
46,5% erittäin mieleinen


