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Tieto ja viestintätekniikka koulun arjessa hankkeessa kehitetään tulevaisuuden koulun
toimintamalleja. Hanke luo edellytyksiä tasaarvoiselle tieto ja viestintätekniikan
käytölle Suomen kouluissa. Tarkoituksena on, että suomalaisilla lapsilla ja nuorilla olisi
yhtäläiset mahdollisuudet kehittää tietoyhteiskunnan kansalaistaitojaan ja saada
työelämän edellyttämiä valmiuksia.
Hanke on liikenne ja viestintäministeriön koordinoima kehittämishanke, joka toteutetaan
yhteistyönä opetusministeriön, Opetushallituksen ja elinkeinoelämän kanssa. Hanke on
kirjattu hallitusohjelmaan ja on osa Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan toimintaa.
Tvt koulun arjessa hankkeessa on kouluja 12 kunnasta. Mukana olevat kunnat ovat
Espoo, Helsinki, Kauniainen, Lappeenranta, Larsmo, Oulu, Punkalaidun, Riihimäki,
Rovaniemi, Ruovesi, Tampere ja Turku. Kouluista kerätään hyviä toimintamalleja
yhteistyössä opettajien, yritysten ja tutkijoiden kanssa. Toimintamalleja ja suosituksia
levitetään kaikille oppilaitoksille, yrityksille ja päättäjille.
Kehittämisalueet ovat (1) infrastruktuuri, laitetekniikka ja ohjelmistot, (2)
oppimisympäristöt ja pedagogiset mallit, (3) sisällöntuotanto ja oppimateriaalit, (4)
kouluyhteisön kehittäminen ja (5) publicprivateliiketoimintamallien kehittäminen
Koulujen kehittämishankkeisiin liittyy tieteellistä tutkimusta ja kansainvälistä yhteistyötä.
Hanke tekee läheistä yhteistyötä Opetusteknologia koulun arjessa (OPTEK) hankkeen
kanssa. OPTEK on syksyllä 2009 käynnistynyt Tekesin rahoittama tutkimushanke, jossa
kehitetään innovatiivisia ratkaisuja ja malleja tieto ja viestintätekniikan ja sähköisen
median hyödyntämiseen koulun arjessa. Tutkimus on 13 tutkimusyksikön monitieteinen
yhteishanke, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä 28 yrityksen ja 12 Tieto ja
viestintätekniikka koulun arjessa hankkeen koulujen kanssa.

Oppimisprosessin tarkastelua mediakasvatustilanteissa
Hanna Niinistö, Helsingin yliopisto
hanna.niinisto@helsinki.fi

Tekeillä olevassa väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen mediakasvatuksen
oppimisprosessia. Minua kiinnostaa, mitä mediakasvatuksellisissa
vuorovaikutustilanteissa todella tapahtuu. Tutkimusaineistoni on koottu alakoulun
mediakasvatusprojektista. Tutkimusaineisto sisältää kolmenlaista empiiristä aineistoa:
pilottikouluprojektiin osallistuneiden oppilaiden, opettajaopiskelijoiden ja opettajien
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haastatteluja ja mediakasvatuksellisen toiminnan videodokumentaatiota sekä lasten
tuotoksia.
Esityksessäni pureudun mediakasvatustilanteiden dokumentaatioihin, erityisesti niiden
analyysiin. Kuvaan aineistolähtöisen analyysin vaiheita ja etenemistä lähtien siitä, miten
paloitella tekemisen ja toiminnan virta käsiteltävään muotoon kadottamatta tilanteen
kokonaisuutta. Esittelen analyysiyksiköiden ja menetelmän hahmottumisen ja tarkastelen
aineistoa päätyen alustaviin havaintoihin siitä, mitä mediakasvatuksen oppimistilanteissa
tapahtuu opetus ja oppimisprosessin näkökulmasta.
Pedagogisdidaktista tutkimusta mediakasvatuksen kehittämisen ja toteuttamisen tueksi
on olemassa jokseenkin vähän. Mediakasvatuksen prosessin käsitteellisen ja empiirisen
analyysin avulla rakennan mediakasvatuksen didaktista perustaa sekä uutta pedagogista
ja didaktista tietoa mediakasvatuksesta ja sen vuorovaikutuksellisista opetus ja
oppimisprosesseista. Tämän kaltaista tietoa tarvitaan sekä käytännön opetustyön että
yliopistollisen opettajankoulutuksen kehittämisen tueksi.

Mediakasvatuksen mahdollisuuksia leikillisessä oppimisympäristössä
Saana Korva, Lapin yliopisto
saana.korva@ulapland.fi

Perinteisessä kouluopetuksessa oppilaat eivät välttämättä pääse riittävästi harjoittamaan
aktiivista, tuottavaa ja analyyttistä mediataitoa tai hyödyntämään lasten arjessa muutoin
jokapäiväistä mediateknologiaa. Laadullisessa, teoreettisempiirisessä tutkimuksessani
tarkastelin mitä lisäarvoa innovatiivinen leikillinen oppimisympäristö voi tuoda
mediakasvatuksen toteuttamiseen koulussa? Leikillinen oppimisympäristö (LOY)
määritellään fyysiseksi ja teknologiseksi mediaympäristöksi, eri toimijat ja pedagogiikan
sisältäväksi kokonaisuudeksi, joka luodaan ja se syntyy aina toiminnassa – opettajan,
oppilaiden ja opetusopiskeluoppimisympäristön vuorovaikutuksessa (esim. Kangas
2009). Tutkimuksessa leikillisenä oppimisympäristönä toimi koulun pihalla sijaitseva
SmartUsleikkikenttäympäristö (Lappset Group Oy), jossa ulkoleikkikentän leikki ja
pelivälineisiin liittyvien tietokoneperustaisten pelinrakennustyökalujen avulla oppilaat
voivat rakentaa omia digitaalisia pelejä kentälle pelattavaksi. Tutkimuksen aineisto
kerättiin InnoPlayprojektin (2007–2010) järjestämän opetuskokeilun pilottikoulussa
PohjoisSuomessa syksyllä 2007. Aineisto koostuu kolmos ja kuudesluokkalaisista
oppilaista (N=64) kuvatusta videomateriaalista sekä sitä täydentävistä kolmen opettajan
haastatteluista ja kolmen tutkimusapulaisen blogikirjoituksista.
Esitelmässä esitän tutkimukseni tuloksia ja pohdintoja siitä millaisia mahdollisuuksia
LOY voi tuoda mediakasvatukseen. Tutkimuksen perusteella leikillisessä
oppimisympäristössä voidaan hyödyntää monia erilaisia mediaelementtejä median
vastaanottamisen, tuottamisen ja kriittisen tarkastelun näkökulmista. LOY voi tuoda
mediakasvatukseen lisäarvoa pelinrakennuksen kautta, jolloin erityisesti median
tuottamisen näkökulma korostuu. Peleihin voi sisällyttää tekstiä, kuvia ja ääntä, pelin
rakennus edellyttää tiedonluomista, ja koko pelinrakennusprosessiin liittyy median
kriittisen tarkastelun näkökulma.
Avainsanat: leikillinen oppimisympäristö, mediakasvatus, mediataito



Literacy in the 21st Century – Uusi luku ja kirjoitustaito
RiittaLiisa Korkeamäki & Mari Pihlajakangas, Oulun yliopisto
riittaliisa.korkeamaki@oulu.fi, mari.pihlajakangas@oulu.fi

”Tekstitaidot 21. vuosisadalla” tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa oli tavoitteena
kehittää ja kokeilla materiaaleja laajan tekstikäsityksen pohjalta digitaalisissa
oppimisympäristöissä. Projekti aloitettiin keväällä 2009 yhden koulun ensimmäisillä ja
kuudensilla luokilla sekä yhdessä esiopetusryhmässä. Projektia jatketaan ja tarkoituksena
on vakiinnuttaa toiminta myös muihin kouluihin. Hanke on osa Euroopan
sosiaalirahaston rahoittamaa Future School Research hanketta ja se toteutetaan vuosina
2009–2011.
Tavoitteena on opettaa ensiluokkalaiset lukemaan ja kirjoittamaan sähköisen median
oppimisympäristössä. Oppilaat aloittavat taitojensa mukaan ns. pientekstien ja muiden
mielekkäiden tekstien kirjoittamisesta ja lukemisesta, animaatioiden jne. tekemisestä.
Työskentelyssä käytetään hyväksi sosiaalista vuorovaikutusta ja toisia taitavampia
vertaisia. Tekstejä kirjoitetaan alusta lähtien tietokoneella ja tuotokset ovat kaikkien
yhteistä lukumateriaalia. Oppilaille ja esikoululaisille lukemaan ja kirjoittamaan
oppimisesta muodostuu kommunikatiivinen oppimistilanne, jossa koodin oppiminen
tapahtuu mielekkäässä yhteydessä. Kuudesluokkalaiset työstävät ensiluokkalaisille sekä
fiktiivisiä että tietotekstejä, joissa otetaan huomioon molempia osapuolia kiinnostavat ja
opetussuunnitelmassa olevat aiheet. Projektissa tutkitaan molempien oppilasryhmien sekä
esiopetusikäisten äidinkielen oppimista, sosiaalista vuorovaikutusta, vertaistukea sekä
näiden vaikutusta oppimismotivaatioon. Lisäksi tutkitaan hankkeeseen osallistuvien
opettajien ammatillista kasvua.
Hankkeessa jatketaan keväällä 2009 pilotoinnin pohjalta toimintamallin kehittämistä ja
tarkastellaan hankkeen mahdollisia vaikutuksia mm. oppimisympäristöön, opettamis ja
oppimiskulttuuriin, luku ja kirjoitustaidon oppimiseen ja opettamiseen, oppiainerajoihin,
opettamiseen sekä opettajien väliseen vuorovaikutukseen. Esityksessä käsitellään näitä
teemoja ja esitellään projektin toteuttamista ja siitä saatuja kokemuksia esimerkein.

Arjen tekstitaidot äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa perusopetuksen 3.
luokalla
Susanna Pöntinen & Katri Savolainen, Joensuun yliopisto
susanna.pontinen@joensuu.fi

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) mukaan äidinkielen ja
kirjallisuuden opetuksen perustana ja kielentutkimuksellisena viitekehyksenä on laaja
tekstikäsitys. Laaja tekstikäsitys sisältää etenkin perusopetuksen alaluokilla hyvinkin
arkisiin kohtaamisiin liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen tekstienvalintojen tarkastelua
ja tietoista analyysiä. Lasten elämänpiirissä analysoitavat asiat voivat olla esimerkiksi
erilaisten tervehdysten, kiittämisen, anteeksipyytämisen, käskyn tunnistamisen jne.
kielellistä pohdintaa. Ympäristöt, jossa lasten arkiset kohtaamiset tapahtuvat, ovat
laajentuneet uuden teknologian myötä. Lapset viestivät verkossa ja puhuvat verkon
sisällöistä erilaisissa kielenkäyttötilanteissa erityisesti vapaaajallaan. Tämän vuoksi
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kielenkäyttötilanteena verkossa viestiminen ja verkon sisällöistä puhuminen on tärkeää
huomioida myös kouluopetuksessa. Koulussa käytävät keskustelut vapaaajalla
tapahtuvasta verkon käytöstä voivat myös osaltaan hälventää oppilaiden kokemuksia
siitä, että koulussa ja kotona uutta teknologiaa käytetään eri tavoin.
Esityksessämme liitämme lasten arjen maailmaan verkkoympäristön ja siellä tapahtuvien
kohtaamistilanteiden kielelliset valinnat. Esityksemme perustuu peruskoulun
kolmasluokkalaisten parissa tehtyyn opetuskokeiluun, jossa valmista oppimateriaalia
täydennettiin siten, että tehtäviin liitettiin myös verkon käyttöön liittyviä sisältöjä.
Kokoamme opetuskokeilussa esille tulleita lasten tapoja käyttää kieltä ja toisaalta lasten
tietoja kielellisistä ratkaisuista erilaisissa kielenkäyttötilanteissa, joihin sisältyvät lasten
käyttämät verkkoympäristöt uutena teknologiana.

Opettajan toiminnan perustelut alaluokkien mediakasvatuksessa
Olli Vesterinen, Helsingin yliopisto
olli.vesterinen@helsinki.fi

Väitöskirjatutkimuksessa tutkittiin kahden luokanopettajan (Sini ja Visa) perusteluja
koulun mediakasvatuksen alueella. Tavoitteena oli mediakasvatuksellisten tilanteiden
tunnistaminen, näihin liittyvän päätöksenteon avaaminen ja perusteluiden erittely.
Mediakasvatus nähdään tässä tutkimuksessa laajasti kasvatuksena, erityisesti opetuksena,
opiskeluna ja oppimisena kytkeytyen mediaan, josta voidaan erottaa mediasisältöjen,
mediavälineiden ja median yhteiskunnallisen roolin näkökulmia (Vesterinen 2007).
Pääkaupunkiseudella toimivien rinnakkaisluokkien opettajat, Sini ja Visa, toteuttivat 2.
luokillaan yhdessä suunniteltuja mediakasvatusprojekteja lukuvuoden 2007–08 aikana.
Projektit pitivät sisällään elokuvaa, digitaalista tarinankerrontaa, Cmap Tools 
käsitekarttatyöskentelyä atkluokassa ja valtakunnallisen Sanomalehtiviikon
aktiviteetteja.
Aineistonkeruussa suoritettiin opetuksen videointia, oppilaiden prosessien ja tuotosten
tallentamista ja opettajien haastatteluja stimulated recall menetelmän mukaisesti
(Calderhead 1981). Haastatteluaineistosta voitiin eritellä opettajan toimintaan kytkeytyviä
(1) faktatekijöitä ja (2) arvoja sekä (3) merkityksenantoa ja (4) tilannekohtaisuutta
(Fenstermacher & Richardson 1993).
Aineistonanalyysissa kahdeksi merkittäväksi alueeksi muodostuivat opettajan
mediakasvatustoiminnan perusteluissa opiskelu ja opetusmenetelmien näkökulma ja
opetustilanteiden moraaliset kysymykset. Sinin interaktiivisessa ajattelussa ja toiminnan
perusteluissa hyvää opetusta, opiskelua ja oppimista ohjasivat faktatieto ja
tilannekohtaisuus. Visan kohdalla opetustilanteissa esiin nousseista moraalisista
kysymyksistä voitiin eritellä erilaisia arvopremissejä päätöksenteon taustalla. Molempien
opettajien mediakasvatustoimintaa ohjasivat moninaisten koulun ulkopuolisten
vaatimusten lisäksi koulun historiallisinstitutionaalinen luonne ja niin yksittäisen
oppilaan kuin koko oppilasryhmänkin kannalta jatkuvan ja mielekkään opiskeluprosessin
rakentaminen. Tutkimuksella osallistutaan keskusteluun mediakasvatuksen lisäämisestä
ja kehittämisestä koulukontekstissa. Jotta konkreettisia tuloksia voi syntyä,
mediakasvatuksen oppimateriaalien ja opettajan oppaiden lisäksi tarvitaan laajempaa



ymmärrystä opettajan mediakasvatuksellisesta päätöksenteosta ja ratkaisujen
perusteluista.

”Mukava mikstuura vähän kaikkea nykyaikaista oppimistekniikkaa”
– Opettajien kokemuksia leikillisistä ja yhteisöllisluovista oppimisprosesseista
Henna Kaikkonen, Lapin yliopisto
henna.kaikkonen@ulapland.fi

Leikillisten oppimisympäristöjen sekä leikillisten ja yhteisöllisluovien
oppimisprosessien liittäminen perusopetukseen tuo opettajien perinteiseen rooliin uusia
ulottuvuuksia. Se asettaa opettajat myös pohtimaan asenteitaan ja odotuksiaan oppimis
ja opetuskäsityksistään sekä tieto ja viestintätekniikasta.
Esteltävä kandidaatin tutkielma pohjautuu InnoPlayprojektissa Suomessa ja
Alankomaissa 2007 syksyllä toteutettuun opetuskokeiluun, jossa 15 luokkaa opiskeli eri
oppiaineita rakentamalla pelejä innovatiiviselle SmartUsleikkikentälle (Lappset Group
Oy). Aineisto koostui suomen ja englanninkielisistä opettajien (N=15)
teemahaastatteluista ja opettajien (N=12) kirjoittamista päiväkirjablogeista, jotka
analysoitiin käyttäen teoriasidonnaista sisällönanalyysia. Tutkimuksessa tarkasteltiin
opettajien kokemuksia leikillisen oppimisprosessin (LOPmalli) vaiheiden sekä
yhteisöllisluovan oppimisprosessin (CCLPmalli) toteutumisesta.
Tutkimustulosten mukaan pelin suunnittelu ja rakennus on erotettavissa LOPmallista
poiketen erilliseksi vaiheeksi. Lisäksi joissakin tapauksissa leikillisen oppimisprosessin
eri vaiheet eivät ole selkeästi erotettavissa toisistaan. Suurin osa opettajista koki
leikillisen oppimisprosessin hyvänä ja mukavana lisänä perinteiseen
luokkahuoneopetukseen, mutta näkivät sen työläänä ja lisätyötä tuottavana opetustapana.
Opettajat näkivät oppimisen kannalta tärkeäksi erityisesti orientointivaiheen sekä pelin
suunnittelun ja rakentamisen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ympäristön ja sen
mediatyökalujen kehittyminen edellyttää myös niihin kehitettyjen pedagogisten mallien
kehittämistä.
Innovatiivisten oppimisympäristöjen, pedagogisten mallien sekä tieto ja
viestintätekniikan sisällyttäminen opetukseen luo haasteita sekä opettajille että
opettajankoulutukselle. Innovatiivisten ja monipuolisten pedagogisten mallien ja
oppimisympäristöjen kehittäminen opetukseen tuo kasvattajille mahdollisuuksia toteuttaa
mediakasvatusta entistä monipuolisemmin ja kokonaisvaltaisemmin.
Avainsanat: leikillinen oppimisprosessi, yhteisöllisluova oppimisprosessi

Opettajat tietoverkossa: tietokoneen käyttö, käytettävyys ja tietokoneasenteet
perusasteella
Juhani Pitkäranta, Turun Yliopisto
jpitkar@utu.fi

Aiheen mukainen tutkimustehtävä on: ”Millaisia ovat eri sukupuolta olevien, eriikäisten,
eripituiset työkokemukset ja erilaiset aikaisemmat tietokoneen käyttökokemukset



omaavien perusasteen opettajien tämän hetken tietokonekäyttökokemukset, tietokoneen
käytettävyyskokemukset ja tietokoneasenteet opetuksessa perusasteella?”
Metodina on kvantitatiivinen lomake ja internetkysely. Esitutkimus suoritettaneen
Rauman Normaalikoulussa. Kysymykseen tulee myös kvalitatiivinen osio tiedonhaussa,
jolla pyritään esim. teemahaastattelulla saada käytettävyydestä tarkkaa, ajantasaista tietoa
(casetutkimus, yhdistävä tutkimusmetodi tai vain kvantitatiivista osaa painottava
kaksiosainen tutkimusote).
Asenteen tutkimisessa tukeudutaan gradun malliin, joka perustuu Ajzenin 1995, Ajzenin
ja Fishbeinin 1975, Oskampin 1991, Karvosen 1967 ja Hirsijärven 1983 tutkimuksia
yhdistävään mittariin, joka taas perustuu asenteen kolmikomponenttiteoriaan.
Käytettävyyden teoreettinen viitekehys nojaa pitkälti Ajzenin ja Fishbeinin (1975) ns.
perustellun toiminnan teoriaan (TRA), jota myös Haaparanta kuvaa väitöksessään (2008).
Niin sanotussa TAMmallista ja sen variaatioista (useat tutkijat 1975, 1989, 1985, 1995,
1991, 2007 Venkatesh, V. ja Davis, F.D. kärjessä) Haaparanta kehittää opettajien
teknologiaasennetta mittaavan TAMmallinsa, jossa puhutaan käyttökelpoisuudesta
osana aikomuksena käyttää teknologiaa käytön helppouden osana. Tarkoitus on soveltaa
tätä edelleen.

Tintti ystävämme – monikasvoinen?
Raisa Simola, Joensuun yliopisto
raisa.simola@joensuu.fi

Olen luettanut Tintti Afrikassa teosta luokanopettajaopiskelijoille ja huomannut
monenkin vajavaiset kyvyt lähilukea tekstin ja kuvan kolonialistista maailmankuvaa ja
rasismia. Äidinkielen ja kirjallisuuden aineopettajaksi valmistuvat taas analysoivat Tintti
Neuvostojen maassa teosta pitäen sitä ”realistisena”. Tämän työni kimmokkeena ovat
tällaiset kokemukset opettajana sekä ajatus siitä, että suositut Tinttikirjat ovat mainioita
välineitä mediakasvatuksessa – tavoitteita ja menetelmiä vain tulee pohtia.
Nuori belgialainen lehtimies Tintti on seikkaillut kaikkiaan 24 sarjakuvakirjassa, joista
viimeinen ilmestyi vuonna 1973. Hergén ensimmäinen Tinttikirja –Tintin au pays des
Soviets (suom. Tintti Neuvostojen maassa) ilmestyi alun perin vuonna 1930. Vuoteen
1975 mennessä suurin osa 24 Tinttikirjasta oli saanut suomenkielisen asun. Tintin au
Congo, joka on alkuperäissarjan toinen opus (vuodelta 1931), käännettiin suomeksi
(otsikolla Tintti Afrikassa) vasta vuonna 1978 ja Neuvostoliittoon sijoittuva ensimmäinen
Tinttikirja vasta vuonna 1986. Tintti Afrikassa kirjasta on sittemmin kyllä otettu
lukuisia uusintapainoksia. Afrikan jälkeen Tintti vieraili Uudessa maailmassa, ja Tintti
Amerikassa (jonka suomentamiseen ei näytä liittyneen mitään em. teoksiin liittynyttä
problematiikkaa) ilmestyi vuonna 1932. Tarkoitukseni on osoittaa, että näiden kolmen
ensimmäisen Tintin intertekstuaalisella luennalla voidaan pohtia teosten ideologisuutta
paremmin kuin vain yhteen teokseen keskittymällä. Tintti vierailee suvereenisti kolmella
eri mantereella, kolmessa erilaisessa valtiossa. Tintti ystävämme – monikasvoinen?

FutureStory – digitarinat yhteistoiminnallisen oppimisen edistäjänä
Kari Kumpulainen & Henna Mikkola, Oulun yliopisto



kari.kumpulainen@oulu.fi, henna.mikkola@oulu.fi

FutureStory on Euroopan sosiaalirahaston tuella toteutettu kolmivuotinen (2009–2011)
kehittämistutkimus, jonka tavoitteena on tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa
digitarinoiden (Digital Storytelling) käyttömahdollisuuksista pedagogisena
toimintamuotona. Oulun opetustoimen kanssa yhteistyössä toteutettavaan tutkimukseen
osallistuu kahdeksan koulua Oulun kaupungista.
Tämä progressiiviseen kasvatusteoriaan ja sosiokulttuurisen oppimisen teorioihin
pohjautuva yhteistoiminnallista oppimista tarkasteleva tutkimushanke keskittyy
tarkastelemaan teknologiaperustaisen oppimisympäristön mahdollisuuksia ja rajoituksia
formaalissa ja informaalisessa oppimisessa. Kumpulaisen (2008) mukaan digitarinat ovat
erilainen ja jännittävä tapa suhtautua oppimiseen, tietoon, ympäristöön, toisiin ihmisiin.
Yhdessä opiskelu jaetun tavoitteen (digitaalinen tarina) saavuttamiseksi yhdistettynä
nykyteknologian työvälineisiin motivoi niin opettajaa kuin oppilasta. Tietojen ja taitojen
kehittäminen todellisessa toimintaympäristössä, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
ympäröivän kulttuurin ja siihen sisältyvien työkalujen (teknologia) kanssa tarjoaa
perustan mielekkäälle, ongelmakeskeiselle oppimiselle.
Tässä esityksessä kuvataan hankkeen pilotointivaiheessa toteutettua tutkimus ja
kehitystoimintaa sekä alustavia tutkimustuloksia.

Yksinäisyyden ja eristyneisyyden kieli
Aino Hannula, Tampereen yliopisto
aino.hannula@taloverkot.fi

Esittelemäni tutkimus liittyy Helsingin sosiaaliviraston sosiaalipedagogiseen, aikuisten
mediakasvatushankkeeksi muotoutuneeseen hankkeeseen ja sen sisällä syntyneen Camera
Obscura ryhmän (nykyisin Camera Obs. ry) toimintaan. Camera Obscura on avoin
harrastajaryhmä, joka valokuvan keinoin tuo näkyväksi elämää ympärillämme ja pyrkii
virittämään tästä keskustelua. Yhtenä tarkoituksena on olla kansalaisvaikuttamisen
kanava ihmisille, joiden kokemus maailmasta jää syrjään virallisessa ja kaupallisessa
mediassa. Ryhmän toimintana on valokuvien ottaminen, niistä keskusteleminen sekä
näyttelyiden järjestäminen. Sekä projektissa että sitä koskevassa, osallistavana
toimintatutkimuksena toteutetussa tutkimuksessa sovelletaan Paulo Freiren näkemyksiä
tiedostamisesta ja dialogista.
Teemaryhmässä esittelen Camera Obscura ryhmän kehittymistä mediatoimijaksi ja
arvioin ryhmän tuottamaa arjen kuvastoa. Ryhmäläisten ottamista valokuvista tehty
sisällönanalyysi tuo esille kaikille yhteisiä teemoja: kotielämää, ystävyyttä, ostoksilla
käymistä ja kaupungilla kulkemista. Läpi aineiston kulkee kuitenkin yksinäisyyden ja
eristäytyneisyyden kokemus. Esityksessäni hahmottelen, miten tämä kokemus muotoutui
yhteisessä vuorovaikutuksessa kuvalliseksi kieleksi, ja minkälaisesta maailmasta tämä
kieli kertoo.

Maailmalliset ja maailmattomat maut – Kohti kirjoittamisen olemusta
Matti Itkonen, Jyväskylän yliopisto



matti.itkonen@jyu.fi

Ei liene olemassakaan absoluuttista arvoa. Jokaisella asialla on oma vastakohtansa. Sillä
tavoin kokonaisuus täydellistyy: ihminen saa selville, mitä seikkoja tavoitella ja mitä taas
vältellä. On kyse myös tapa tai arvokasvatuksesta, jonka välityksellä esimerkiksi
lukijoita pyritään ohjaamaan sivistyksellisyysihanteen suuntaan. Jalostunut ja hienostunut
ruoka tai juomamaku viittaa kuitenkin aina jonkun määräihmisen henkilökohtaisiin
mieltymyksiin. Kun ne ovat pontimina vaikkapa arvostelujen kirjoittamiselle, niin ikään
tekstien sisällöllinen maailmankuva saa mediatodellisuuden piirteitä: sensaatioiden
paljastamisen sekä hätkähdyttämään pyrkimisen tavoitteellisuudet korostuvat. Subjekti
tekee itsestään objektin, ja kulloinkin tarkasteltavana olevan kohteen varsinainen
olemuksellisuus jää takaalalle. Liiallinen itsetehostus ei palvele ketään eikä mitään. Se
tuottaa vain olemuksetonta kirjoitusta – ja kritiikitöntä kritiikkiä.

Opiskelijoiden käsityksiä omaehtoisesti tuotetuista sisällöstä: podcastit yliopisto
opetuksessa
Heikki Kynäslahti, Raphael Struck, Olli Vesterinen, Sanna VahtivuoriHänninen,
Lasse Lipponen, Seppo Tella & Jarkko Mylläri, Helsingin yliopisto
heikki.kynaslahti@helsinki.fi

Tässä esityksessä raportoitavan kokeilun taustalla oli kehittää yliopistopedagogiikkaa
nykyverkon luonnetta hyödyntäen. Lisäksi tavoitteena oli edistää opiskelijoiden omaa
sisällöntuotantoa ja sen keskinäistä jakamista. Kokeilu liittyi Helsingin yliopiston
laajempaan podcastien tuottamisen tukemiseen. Helsingin yliopisto tarjoaa opettajille ja
tutkijoille oman podcastpalvelimen opetuksen ja tutkimuksen levittämistä varten.
Teoreettisella tasolla kokeilu jatkoi tämän abstraktin kirjoittajien aiempaa, omaehtoista
lukutaitoa ja opiskelijan pedagogista ajattelua koskevaa tutkimusta.
Helsingin yliopiston mediakasvatuksen sivuaineen opiskelijat tuottivat osana opintojaan
syksyllä 2008 podcasteja, joissa kussakin he oman valintansa mukaisesti kommentoivat
mediakasvatuksellista käsitettä tai ilmiötä. Tavoitteena oli, että näitä tallenteita
hyödynnetään yhteisesti opinnoissa.
Podcastien opetuskäytöstä on suhteellisen runsaasti tutkimuksia, mutta valtaosassa on
kyse opettajien tuottamista tallenteista. Opiskelijalähtöinen tuottaminen on
harvinaisempaa. Kokeiluun liittyvällä tutkimuksella haluttiin selvittää, miten opiskelijat
kokivat podcastien tuottamisen ja minkälaisen pedagogisen aspektin he podcastien
käytöllä näkivät. Tutkimusta varten haastateltiin viisi opiskelijaa ja aineisto analysoitiin
laadullisen sisällönanalyysin avulla.
Tuloksena tulkittiin: (1) Podcastien tuottaminen opiskelun metataitojen kehittäjänä, (2)
podcastit keinona opiskella sisältöjä, (3) podcastit mobiilin opiskelun välineenä sekä (4)
podcastien tuottaminen opiskelijoiden sitoutuneisuuden edistäjänä.

”Kids’ reporter workshop”: media literacy by producing educational materials
Yutaro Ohashi, University of Helsinki
ohashi.yutaro@gmail.com



We conducted an experiment to see if the idea of “users as producers”, one of the features
of Web 2.0, is an effectual method to let children learn animals and ecosystem. We held a
workshop carrying the words: “Kids’ reporter workshop”, in which children produce
voice guides of animals in a zoo by experience. After that, we let visitors of the zoo use
the voice guides and publicize the voice guides via the Internet. According to the
subjective assessment, we confirmed that voice guides effectively worked to acquire
knowledge for both producers and listener of the voice guides.

Tietokoneeton elämä yli 60vuotiaan valintana
Päivi Hakkarainen, Lapin yliopisto; Pirkko Hyvönen, Oulun yliopisto
paivi.hakkarainen@ulapland.fi, pirkko.hyvonen@oulu.fi

Ikääntyneiden osallisuus 2000luvun suomalaisessa lapsi ja nuorisovoittoisessa
mediakasvatustoiminnassa on heikko. Liikenne ja viestintäministeriön (2007)
viestintäpoliittisessa strategiassa ikääntyneiden osallisuuden edistäminen on nostettu
erityiseksi haasteeksi. Strategiassa ennustetaan, että julkisten palvelujen siirtyminen
verkkoon on osaltaan kasvattamassa ikääntyvän väestön syrjäytymisriskiä. Väestön
ikääntyminen on merkittävä yhteiskuntapoliittinen kysymys ja ikäpolvien välinen
digitaalinen kuilu sen yksi ulottuvuus.
Miten tietokoneettoman arjen itse valinneet ikääntyneet merkityksellistävät
tietokoneettomuutensa? Onko tietokoneiden integroiminen ikääntyneiden arkeen ratkaisu
ikääntyneiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi? Lähestymme näitä
kysymyksiä ikääntyneiden omien kertomusten kautta. Keräsimme keväällä 2009 Lapin,
PohjoisPohjanmaan sekä Kainuun maakunnissa julkaistavien sanomalehtien ja
ilmaisjakelulehtien kautta yli 60vuotiaiden kirjoituksia (N=152) siitä, millaista elämä
ilman tietokonetta on.
Aineiston ensimmäinen koodauskierros grounded theory menetelmän mukaisesti
osoittaa, että vastaajat voidaan luokitella niihin, joiden suhde tietokoneeseen on (1)
ehdottomasti ja vapaaehtoisesti kieltäytyvä, (2) mahdollinen sekä (3) toivova.
Esityksessämme kuvaamme ehdottomasti ja vapaaehtoisesti tietokoneesta kieltäytyvien
tietokonesuhdetta. Kertomuksissa tietokone merkityksellistyy ensisijaisesti uhkana
vapaudelle, elämänhallinnalle, hyvinvoinnille ja turvallisuudelle. Tietokone ei pysty
kilpailemaan näille ikääntyneille tarkoituksenmukaisempien toimintojen, erityisesti arki
ja hyötyliikunnan, luontoaktiviteettien, kädentaitojen harjoittamisen tai perinteisempien
medioiden kanssa. Kyse voi olla myös siitä, ettei tietokoneelle yksinkertaisesti löydy
käyttöä. Näiden alustavien tulostemme perusteella vaikuttaa perustellulta kehittää
tietoyhteiskuntaa niin, että ikääntyneille edelleen tarjotaan valinnan vapautta sekä
mahdollisuuksia elämiseen ja osallisuuteen ilman tietokonetta.


