
 

 

Mediakasvatusta Mennään museoon! -viikolla 
 
Vuodesta 2009 järjestetty koululaisten ja opiskelijoiden Mennään museoon! -viikko 
sidottiin Linkki-hankkeeseen niin, että viikon erityisteemana oli mediakasvatus.  
Alla oleva taulukko luo katsauksen viikon tarjontaan ja huomioi toimintojen 
mediakasvatuksellisen tavoitteet. Usein rajaa museon mediakasvatuksellisen ja muun 
pedagogisen toiminnan välille on vaikea vetää – eikä se välttämättä ole tarpeenkaan. 
Mediakasvatuksellisten tavoitteiden määrittely on kuitenkin olennaista.  
 
 
Museo Tapahtuman nimi Kuvaus Kehitettävä 

mediataito 
museossa1 

Forssan museo MediaMysteeri 
 
Esikoululaisista 
lukiolaisiin 

Koululaiset etsivät 
vihjeiden 
perusteella 
museosta medioita 
ja muita 
tiedonkulun 
välineitä 

KRIITTISET 
TULKINTATAIDOT 
Tiedonhankintataid
ot Yhdessä 
tekeminen 

Gallen-Kallela 
museo 

Haloo Akseli! -sivusto 
tutuksi 

Sivusto yhdistää 
museon arkistojen 
aarteita, 
digitointirobotin 
työpanosta ja 
yleisön 
osallistumista 
tavalla, joka tekee 
kulttuurihistoriaan 
tutustumisesta 
hauskaa. 

VUOROVAIKUTUS
TAIDOT 
Digitaalinen 
yhdessä tekeminen 
ja kokeminen 

Kuopion 
taidemuseo 

Mobiilipeli Kuopion 
julkisista taideteoksista 
tutuksi 

Vastaamalla 
visaisiin 
kysymyksiin 
pääset etenemään 
Kuopion 
patsaspelissä, joka 
johdattaa pelaajat 
patsaalta toiselle 
esitellen samalla 
taustatietoja 

KRIITTISET 
TULKINTATAIDOT 
VUOROVAIKUTUS
TAIDOT 
Osallisuus 
paikalliseen 
kulttuuriin ja 
yhteiskuntaan 
Paikallisen 
kulttuuri-identiteetin 

                                                
1 Ks. Viisi keskeisintä mediataitoa, joita museot voivat museotyöntekijöiden kyselyn mukaan edistää (Tornberg 2015): 

1) Osallisuus kulttuuriin ja yhteiskuntaan (Vuorovaikutustaidot) 
2) Kulttuuri-identiteetin hahmottaminen (Kriittiset tulkintataidot) 
3) Yhdessä kokeminen, tekeminen ja tuottaminen (Vuorovaikutustaidot) 
4) Kyky ymmärtää ja tuottaa tarinoita ja pohtia kokemuksia ja tunteita niiden avulla (Luovat ja esteettiset taidot) 
5) Tiedonhankinta, -hallinta ja jäsennystaidot (Kriittiset tulkintataidot) 
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teoksista. hahmottaminen 
Tiedonhankinta, -
hallinta ja 
jäsennystaidot 
  
  

Poliisimuseo Poliisi fiktiossa Erikoisnäyttely 
kertoo miten 
kotimainen 
fiktiivinen 
kirjallisuus, 
elokuvat ja tv-
tuotannot ovat 
muovanneet 
kansalaisten 
mielikuvia poliisista 
ja poliisin työstä. 

KRIITTISET 
TULKINTATAIDOT 
Tiedon hankinta ja 
jäsennystaidot 

Porin taidemuseo Näin sen näin! - 
videotarinoita omasta 
museokokemuksesta 

Koululaiset tekevät 
museossa 
digitaalisia 
tarinoita, joissa 
näkyy ja korostuu 
omakohtainen ja 
kokemuksellinen 
näkökulma 
museossa 
nähtyihin ja 
koettuihin asioihin. 
Videotarinoita 
jaetaan myös 
toisten 
katseltavaksi ja 
kommentoitavaksi. 

VUOROVAIKUTUS
TAIDOT 
LUOVAT JA 
ESTEETTISET 
TAIDOT 
Yhdessä 
tekeminen, 
kokeminen ja 
tuottaminen 
Tarinan 
tuottaminen ja sen 
pohtiminen omien 
kokemusten 
pohjalta 

Riihimäen 
taidemuseo 

Toteutumaton Riihimäki 
QR-koodisuunnistus 

Reitille on koottu 
toteutumattomia 
suunnitelmia 1700-
luvulta 2000-
luvulle. Kaupungin 
alueella kulkevan 
reitin kiertämiseen 
tarvitaan kartta 
sekä QR-koodeja 
lukeva laite. 

KRIITTISET 
TULKINTATAIDOT 
VUOROVAIKUTUS
TAIDOT 
Osallisuus 
paikalliseen 
kulttuuriin ja 
yhteiskuntaan 
Paikallisen 
kulttuuri-identiteetin 
hahmottaminen 
Tiedon hankinta ja -
jäsennys 
  

Serlachius-museo 
Gustaf 

Muotokuva Warholin 
hengessä 
Alakouluikäiset 

Heittäydy hetkeksi 
Andy Warholin 
värikkääseen 

LUOVAT JA 
ESTEETTISET 
TAIDOT 
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maailmaan ja 
toteuta 
tablettitietokoneella 
itsestäsi 
muotokuva pop-
taiteen hengessä. 

Oma kuvatuotos 

Suomen 
kansallismuseo 

Historia, media ja minä -
työpaja lukiolaisille 
 
Lukiolaiset, soveltuu 
erityisesti kursseille HI1, 
HI4 ja HI5. 

Työpajassa 
tutkitaan 
Kansallismuseon 
luomaa 
historiakuvaa. 
Museota 
tarkastellaan 
yhtenä historiaa 
määrittelevänä 
mediana, joka 
tulkitsee ja ottaa 
kantaa. 
Toiminnallisessa 
osuudessa 
käytetään 
sosiaalisen median 
välineitä. 

KRIITTISET 
TULKINTATAIDOT 
LUOVAT JA 
ESTEETTISET 
TAIDOT 
Yhdessä 
tekeminen, 
kokeminen ja 
tuottaminen 
Kultttuuri-
identiteetin 
hahmottaminen 

Suomen 
valokuvataiteen 
museo 

Luento: Kuvat 
sosiaalisessa mediassa 
 
Lasten 
vanhemmille/aikuisille 

“Miten kuvia 
käytetään, 
tulkitaan ja 
analysoidaan? 
Kuinka monta 
hashtagia kuva 
kertoo?” 

KRIITTISET 
TULKINTATAIDOT 
Tiedonhankinta, -
hallinta ja 
jäsennystaidot 

Taide- ja 
museokeskus 
SINKKA 

Tunnistatko 
vihapuheen? 

Vekarateatterin 
ohjaaja Mikko 
Dahlströmin ja 
nuorten työstämä 
video, joka 
pohjautuu Vieraalla 
maalla -näyttelyn 
herättämiin 
ajatuksiin. 

LUOVAT JA 
ESTEETTISET 
TAIDOT 
Yhdessä 
kokeminen, 
tekeminen ja 
tuottaminen 
Kyky ymmärtää ja 
tuottaa tarinoita ja 
pohtia kokemuksia 
ja tunteita niiden 
avulla 

Tekniikan museo Mediametkaa museossa 
-työpajat 
 
3–6 luokka-asteet 

Mediatyöpajoissa 
tutustutaan median 
tehtävään viestien 
välittäjänä ja 
kerrotaan oma 
tarina sarjakuvan 
ja julisteen 
muodossa. Apuna 

LUOVAT JA 
ESTEETTISET 
TAIDOT 
KRIITTISET 
TULKINTATAIDOT 
Kyky ymmärtää ja 
tuottaa tarinoita ja 
pohtia kokemuksia 
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käytetään 
tablettitietokonetta 
ja lisättyä 
todellisuutta. 

ja tunteita niiden 
avulla 
Tiedonhankinta, -
hallinta ja 
jäsennystaidot 

Wahlbergin 
museotalo 

#MuseoKännykässä Valokuvakilpailu, 
jossa nuoria 
kannustetaan 
tutustumaan oman 
kaupunkinsa 
historiaan Seinätön 
museo -
mobiiliopasteen 
avulla. Nuoret 
ottavat selfien tai 
kaverikuvan 
mobiiliopasteen 
esittelemässä 
paikassa 
kaupungilla ja se 
jaetaan 
sosiaalisessa 
mediassa. 

KRIITTISET 
TULKINTATAIDOT 
LUOVAT JA 
ESTEETTISET 
TAIDOT 
VUOROVAIKUTUS
TAIDOT 
Osallisuus 
paikalliseen 
kulttuuriin ja 
yhteiskuntaan 
Paikallisen 
kulttuuri-identiteetin 
hahmottaminen 
Kyky tuottaa 
tarinoita 
Yhdessä 
kokeminen 

 
 
 


