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Tämä työkirja esittelee KIRJAVAA-hankkeessa 2013 – 2014 kehi-
tettyjä työmenetelmiä, joiden avulla kirjasto-, nuoriso- ja sosiaa-

lialan ammattilaiset pystyivät kehittämään nuorten kanssa tehtävää 
työtä ja keskinäistä yhteistyötään. Kehittämisen teemoina olivat so-
siaalinen kirjasto, osallisuus, mediakasvatus ja -vaikuttaminen sekä 
yhteinen osaaminen. 

Yhteistä työtä kehitettiin koulutusten ja erilaisten menetelmätyöpa-
jojen avulla. Koulutusten jälkeen teemojen sisältöjä kokeiltiin käytän-
nössä erilaisissa työpajoissa moniammatillisesti. Osa menetelmistä 
oli testattu jo aikaisemmassa Mediavaikuttamisen parhaat euroop-
palaiset käytännöt -hankkeessa, mutta KIRJAVAA-hanke sovelsi ja 
juurrutti näitä käytäntöjä uudenlaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.  

Hankkeessa todettiin, että nuorten tavoittamiseen ja palveluiden 
käyttämiseen liittyy ammattilaisten kohtaamisen taito sekä nuorille 
tarkoitettujen palveluiden sisältöjen mielekkyys. Kirjastoissa ja nuo-
risotyössä on parhaillaan menossa palvelujen uudistuminen ja uu-
delleen järjestäytyminen. Kirjastoista on kehittynyt ja kehittymässä 
sosiaalinen ja yhteisöllinen kohtauspaikka eri-ikäisille ihmisille. Kir-
jastojen sisältöjen muodot ovat muuttuneet ja muuttumassa entistä 
toiminnalliseksi, unohtamatta kuitenkaan kirjaston aineistojen käyt-
tämistä. Aineistojen käyttämisen muoto muuttuu ja yhdistyy muihin 
tekemisiin. Nuorisotyö etsii ja löytää nuoria uusista paikoista, esimer-
kiksi kauppakeskuksista1. Perinteinen nuorisotalotyö on yhä olemas-
sa ja voi toimia myös liikkuvana työnä ja toteuttaa tehtäväänsä ta-
lon ulkopuolella, kuten kirjastoissa. Vastaavasti sosiaalityö ja heidän 
kohderyhmänsä tarvitsevat uusia työmuotoja nuorten ja aikuisten 
kohtaamiseen. Toiminnallisuus todettiin hankkeessa palvelevan myös 
erityisryhmien mielen hyvinvointia ja osallisuuden tunnetta. 

Nuorten vapaa-ajalla löytämät mielekkäät tapahtumat ja sisällöt 
voivat parhaimmillaan tukea nuoren tulevaisuuden suunnitelmia ja 
1 Nuorten palvelu ry

  Esipuhe
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ammatinvalintaa. Nuorten kohtaaminen kirjasto-, nuoriso- ja sosiaa-
lityön rajapinnoilla edellyttää työkulttuurien ja erilaisten osaamisien 
vuoropuhelua ja yhteensovittamista. Osaamisen rajojen taivuttami-
sella ja lomittamisella on se hyöty, että nuorten oppimisen ja va-
paa-ajan areenat laajenevat ja monipuolistuvat. Nuorille löytyy uusia 
näkökulmia itsensä toteuttamiseen ja mahdollisuuksia kuulua jo-
honkin, missä voi kokea olevansa hyvä. Erityisesti mediakasvatuksel-
la ja -vaikuttamisella on merkitystä nuoren ajattelun kehittymiseen 
ja omien merkityksellisten asioiden löytymiseen. Merkityksellisen 
asioiden avulla nuori pystyy rakentamaan tulevaisuudenkuvaansa ja 
suunnittelemaan opiskelu- tai työuraansa eteenpäin.  

On yhteiskunnallisesti tärkeää uudistaa nuorten ja erityisryhmien 
kanssa tehtävää työtä. Etsimällä uusia ehkäiseviä työmuotoja vahvis-
tamme yksilön osallisuutta ja selviytymistä elämässä. Nuorten koh-
dalla voimme puhua ennakoivasta nuorisotakuusta tai hyvinvointia 
edistävästä työstä. Vastaavasti palveluille ja ammattilaisille löytyy 
uusia näkökulmia ja paikkoja toteuttaa perustehtäväänsä ja yhdistää 
voimavarojansa. 

Hankkeen työpajoissa mukana olleet nuoret arvostivat erityisesti 
toiminnallisuutta, yhdessäoloa ja omien mielipiteiden ilmaisun mah-
dollisuutta. Työpajojen kasvatus- ja oppimistavoitteet ja mukava yh-
dessäolo erilaisessa ympäristössä on asia, johon kannattaa kiinnittää 
huomiota. Tavoitteiden asettelu tekee työpajoista merkityksellisen 
myös nuorille, tekemiselle löytyy syy ja motivaatio. Tavoitteet eivät 
saa olla myöskään liian jäykkiä, jotta mukava yhdessäolo mahdollis-
tuu ja nuoret sitoutuvat niihin vapaa-ajallaan.

Toiminnalliset työpajat herättivät keskustelua myös vakavista aiheis-
ta. Kirjasto tuli myös rakennuksena monille tutummaksi. Erityisryhmi-
en osalta oli havaittavissa itse tekemisen riemua, itsetunnon kohen-
tumista sekä osallisuuden tunnetta.

Tämä työkirja on syntynyt Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen kir-
jasto- nuoriso- ja sosiaalialan ammattilaisten ja opiskelijoiden ke-
hittämiskokeilujen tuloksista. Työkirja on toimitettu kirjaston han-
ketyöntekijöiden, Noora Marttilan ja Merja Mäntylän sekä Mikkelin 
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ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijoiden Hanna Knaap-
pilan ja Merja Mäntylän kirjaamista työkuvauksista. Työmenetelmien 
testauksessa on ollut mukana myös Suomen Nuoriso-opiston nuori-
so- ja vapaa-ajan opiskelijat sekä heidän opettajansa. 

Mikkelissä 17.11.2014 Kirsi Purhonen, projektipäällikkö

Kehittämisessä ovat olleet mukana seuraavat organisaatiot:
Savonlinna: Savonlinnan kirjasto, Linnalan Nuoret ry ja Savon Koti 
Pieksämäki: Pieksämäen kaupungin kirjasto, Pieksämäen kaupungin 
nuorisotoimi ja Pieksämäen kaupungin vammaispalvelut
Mikkeli: Mikkelin kaupunginkirjasto-Etelä-Savon maakuntakirjasto, 
Mikkelin kaupungin nuorisotoimi, Olkkari, Työpajat Mikkeli, Suomen 
Nuoriso-Opisto ja Mikkelin ammattikorkeakoulu
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Yhteisen työn hahmottamiseksi KIRJAVAA-hankkeessa järjestet-
tiin sosiaaliseen kirjastoon, mediakasvatukseen ja käytännön 

työhön liittyviä orientointikoulutuksia. Koulutusten jälkeen toteutet-
tiin eri menetelmin ja eri sisällöin olevia työpajoja. Työpajoihin osal-
listuvilla ammattilaisilla ei ollut vielä uuden menetelmän ja toiminnan 
vetovastuuta, vaan he saivat itse kokemuksen siitä, miten menetel-
mä toimii yksilön näkökulmasta. Työpajojen vetäjinä toimivat yhtei-
söpedagogi- ja nuoriso- ja vapaa-ajan opiskelijat. Tällä madallettiin 
ja innostettiin ammattilaisia uusien menetelmien käyttöönottoon.  
Ammattilaiset kokivat oppineensa uusia työmuotoja ja saaneensa oi-
valluksia omaan työhönsä. Koulutuksissa ja työpajoissa tutustuttiin 
toisiin ammattilaisiin ja näin rakennettiin yhteistyöverkostoja. Toisten 
työkulttuurit ja työn lähtökohdat tulivat tutuiksi. 

Yhteiset koulutukset avarsivat omia näkökulmia sekä kannustivat jat-
kamaan yhteistä työtä. 
Hankkeessa havaittiin, että kirjaston ja nuoriso- tai sosiaalityön yh-
dessä tekemässä työssä oli omat erityispiirteensä. Se ei ollut saman-
laista kuin perinteinen yhteistyö tai verkostotyö. Työtä määrittivät 
muut tekijät. Hankkeessa tätä alettiin kutsua kolmanneksi työksi.

Kolmannen työn määritelmä KIRJAVAA-hankkeessa:

Kolmas työ sijoittuu ammattialojen rajapinnoille. Kolmas työ on työ-
tä, joka muodostuu käytäntöyhteisöissä2  Käytäntöyhteisöissä osal-
listujat ja yhteisöt ovat sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen, toimivat 
vuorovaikutuksessa toisiinsa nähden sekä oppivat ja rakentavat am-
matillista identiteettiään suhteessa toiseen yhteisöön ja toisen osaa-
miseen. 

2 Wenger-Treyne, Etienne

         Yhdessä tehden kohti 
         kolmatta työtä
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Yhteistä oppimista määrittelee toiminnan sosiaalinen rakenne, yhtei-
sön valtasuhteet ja oikeudet osallistua toimintaan. KIRJAVAA-hank-
keessa tämä tarkoitti sitä, että kirjaston työntekijä ottaa ohjausvas-
tuuta nuorten ryhmäohjauksesta ja nuoriso- tai sosiaalityöntekijä 
ottaa informatiivista ja kulttuurista osaamisvastuuta kirjastojen ai-
neistoista. 

Kolmas työ tapahtuu ja mahdollistuu organisaatioiden keskenään 
sopimassa yhteisymmärryksessä. Kolmas työ ei lisää työntekijöiden 
työn määrää, vaan antaa lisävälineitä kohderyhmien kanssa tehtä-
vään työhön ja oman työn uudistumiselle.
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KIRJAVAA-hankkeessa lähdettiin liikkeelle siitä, että kirjasto on 
sosiaalinen ja toiminnallinen tila. Sosiaalinen kirjasto käsitteenä 

tarkoittaa muun muassa sitä, että kirjasto pystyy tilana ja toimijana 
tarjoamaan kirjojen lukemisen ja lainaamisen lisäksi sosiaalista toi-
mintaa. 

Sosiaalisessa kirjastossa ihmiset voivat viihtyä, innostua, rakentaa 
erilaisia yhteisöjä ja tekemistä kirjastoon tai kirjastojen avulla. Kir-
jastossa voi toimia muutkin ammattilaiset, kuin kirjaston työnteki-
jät. Esimerkiksi käsityöläinen tai nuorisotyöntekijä voi innostaa omia 
kohderyhmiään kirjastojen aineistojen tutkimiseen yhteisen tekemi-
sen avulla. Erilaiset ryhmätoiminnat auttavat tapaamaan samanhen-
kisiä ihmisiä ja samalla kirjasto itsessään näyttäytyy moniulotteisena, 
uusiutuvana, toiminnallisena sekä uudenlaista yhteisöllisyyttä luova-
na kohtaamispaikkana. 

           Sosiaalinen kirjasto 
           viihtyisänä ja innostavana 
           kohtaamispaikkana
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KIRJAVAA-hankkeen työpajoissa oltiin myös mediakasvatuksen 
äärellä. Työpajoissa pohdittiin muun muassa sitä, miten lisätä 

kriittistä medianlukutaitoa ja ymmärrystä siitä, kuinka media vaikut-
taa elämässämme ja kuinka toisaalta voimme itse käyttää sitä. Me-
diakasvatuksen avulla voidaan kehittää yksilön kykyjä ja taitoja siinä, 
miten omaa itseään pystyy ilmaisemaan mediassa ja millainen rooli 
yksilöllä itsellään mediassa on.  Mediakasvatuksen tavoitteisiin kuu-
luu, että ihminen tiedostaa ja huomaa kuinka mieliimme koetetaan 
vaikuttaa, esimerkiksi äänen, kuvien ja mielleyhtymien avulla. Media-
kasvatuksen avulla voidaan pohtia myös sitä, miten tietty äänimaail-
ma tai visuaalinen viesti vaikuttaa omiin ajatuksiimme. 

Kriittinen medialukutaito on opeteltava asia. Vaikka nykyinen suku-
polvi kasvaa entisiä enemmän median ympäröimänä, se ei tarkoita 
sitä, että medianlukutaito kehittyy samassa suhteessa. Mediakas-
vatukselle on paikka juuri siinä, miten tulkitsemme meille tarjottuja 
viestejä ja miten myös itse viestimme muun muassa sosiaalisissa me-
dioissa. Mediakasvattaja on myös näköalapaikalla lasten ja nuorten 
maailmassa ja kulttuurisissa ympäristöissä. Nuorten muuttuva maail-
ma opettaa myös kasvattajaa.

Mediakasvatus kehittää 
yksilön ajatuksia ja ymmärrystä 
ympäröivästä maailmasta
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KIRJAVAA-hankkeessa kokeiltiin erilaisia yksittäisiä työpajoja sekä 
kaksi erilaista tapahtumaa, joiden sisällä oli yksittäisiä, työpa-

joissa kokeiltuja menetelmiä. 

Mikkelissä järjestettiin koulujen, kirjastojen ja nuorisotyön kanssa 
yksittäisiä työpajoja nuorille sosiaalisesta kirjastosta ja mediakasva-
tuksesta erilaisin menetelmin. Työpajoissa tehtiin sarjakuvia, digita-
rinoita, käsitöitä ja seikkailtiin kirjastossa. Pieksämäellä järjestettiin 
nuorille Yökirjasto, jonka aikana toteutettiin muun muassa digitari-
noita, fotopikajuoksua, kirjastoseikkailua ja mukavaa yhdessäoloa. 
Savonlinnassa järjestettiin yhteisöllinen valokuvausprojekti kehitys-
vammaisten arjesta soveltaen fotopikajuoksua. Valokuvausprojekti 
huipentui yhteisölliseen, Savonlinnan pääkirjastossa olleeseen valo-
kuvanäyttelyyn, Aurinko paistaa - valokuvia Savon Kodin arjesta ja 
elämästä. 

 

Pieksämäen kaupunginkirjaston, nuorisotoimen ja vammaispalvelun 
Yökirjaston tavoitteena oli tutustua kirjastoon seikkailun avulla ja olla 
rennosti yhdessä kirjastossa öisen aikaan. Tapahtumassa nuoret jäi-
vät yöksi kirjastoon ja heille oli järjestetty kirjastoon ja mediavaikut-
tamiseen liittyvää ohjelmaa. 

Kirjastoissa ja nuoriso-
tiloissa tapahtuu

Yökirjasto 
Pieksämäellä
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Yökirjaston kohderyhmänä olivat 16 - 22 vuotiaat nuoret. Nuoria 
tavoiteltiin nuorisotoimen ja vammaispalveluiden kautta. Nuorten 
rekrytoinnin taustaideana oli se, että kaikenlaiset nuoret voi toimia 
yhdenvertaisesti saman teeman ympärillä vammastaan huolimatta. 
Kokemuksen mukaan kohderyhmän ikärajaukseen kannattaa kiinnit-
tää erityistä huomiota ja tehdä tarkempia rajauksia siinä. Markkinoin-
tiviestinnässä kannattaa hyödyntää sosiaalista mediaa sekä nuoria 
kohtaavia työntekijöitä. 

Yökirjasto toteutettiin kirjastossa hyödyntäen koko kirjaston tiloja. 
Tapahtuma toteutettiin siten, että työntekijät ja nuoret tekivät asioi-
ta yhdessä ilman ohjaaja-ohjattava suhdetta. Yökirjasto -tapahtuma 
alkoi perjantaina kello 18.00 ja päättyi seuraavana lauantaina kello 
12.00.
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Yökirjasto -tapahtuman rakenne jaettiin erilasiin työpajoihin ja toi-
mintoihin. Yökirjaston ohjelmarunko näytti tällaiselta:

PERJANTAI
n. 18.00 Yökirjaston aloitus. Mukana olevien ihmisten ja Yökirjaston 
sisällön esittely 
n. 18.30 Fotopikajuoksun ohjeistus ja kuvausteemojen päättäminen 
yhdessä
n. 19.00 Fotopikajuoksu
n. 20.15 Fotopikajuoksukuvien katselu yhdessä
n. 20.30 Yhteinen iltapala 
n. 21.45 Digitarinan ohjeistus
n. 22.00 Digitarinoiden tekoa

LAUANTAI
n. 24.00 Kirjastoseikkailu
n. 01.30 Elokuva starttaa /virallinen ohjelma päättyy, iltapuuhat ja 
nukkumaan
n. 03.00 Kaikki nukkumaan
n. 09.00 Omatoiminen herääminen
n. 09.15 Yhteinen aamupala 
n. 10.30 Digitarinoiden viimeistelyt
n. 11.30 Valmiiden digitarinoiden katsominen
n. 12.00 Yökirjaston päättyminen, kiitokset ja kumarrukset /siivoami-
nen yhdessä

 
Kokemukset Yökirjastosta olivat hyviä. Työpajoissa toteutettiin muun 
muassa digitarinoita ja seikkailtiin kirjastossa pimeässä vain tasku-
lampun valossa. Yhdessäolo huipentui pizzan ja karkkien syömiseen, 
mieluisaan elokuvaan ja myöhäiseen nukkumaanmenoon. Digitari-
nat viimeisteltiin aamulla ja lopuksi ennen kotiinlähtöä katseltiin ta-
rinat yhdessä. 
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Fotopikajuoksu on lyhennetty ja tiivistetty versio fotomaratonista. 
Fotomaraton kestää yleensä 6, 12 tai 24 tuntia kerralla ja on luonteel-
taan valokuvauskilpailu. Fotopikajuoksu kehitettiin fotomaratonista 
Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt -hankkeessa 
vuonna 20113. Fotopikajuoksussa oleellista on suhteuttaa tehtäväk-
si anto ja otettavien valokuvien määrä käytettävissä olevaan aikaan. 
KIRJAVAA-hankkeessa fotopikajuoksu toteutettiin Pieksämäen Yökir-
jaston yhteydessä.

Fotopikajuoksun toteutus 

Määrittele fotopikajuoksulle tavoite. Tavoitteena voi olla esimerkiksi 
se, että valokuvien avulla tehdään näkyväksi omaa arkista elämää tai 
tutustutaan kirjaston toimintaan. 

Oman arjen kuvaamisesta voi löytää paljon aiheita esimerkiksi mitä 
teen aamuisin, miten vietän päiväni, missä liikun ulkona, keitä ihmi-
siä tapaan, mitä harrastan, mitä teen iltaisin, minulle tärkeät asiat ja 
niin edelleen. Teemat voidaan ideoida myös ryhmän kanssa yhdessä, 
jolloin valokuvien aiheet tulevat mielekkääksi kuvaajille. Kuvaamisen 
voi toteuttaa joko kameralla, iPadilla tai kännykällä. 

3 Lauha, Jere 2012.

Fotomaratonista 
fotopikajuoksuun
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Kirjastosta voi antaa aiheita valokuvien ottamiseen eli kirjastoa voi 
tarkastella eri näkökulmista; kirjastorakennus, kirjastosta saatava tie-
to, mitä kirjastossa voi tehdä tai minkälainen on matkani kirjastoon.

Fotopikajuoksun työvaiheet

 • Valitaan fotopikajuoksulle aihe. Aiheeksi valitaan esimerkik-
 si kirjasto. Aihetta lähestytään pienempien teemojen kautta. 
 Pieniä teemoja ovat esimerkiksi matkalla, pihalla, sää, liiken-
 ne, seinä, ihmisten kohtaaminen, hyvä lukukokemus, järkyttä-
 nyt elokuva, mahtava musiikki ja niin edelleen. 
 • Muodosta osallistujista pienryhmät tai parit. Tehtävä on 
 mukava suorittaa keskustellen toisten kanssa ja kertoen omis-
 ta lähtökohdistaan.
 • Varaa luovaan kuvaukseen aikaa vähintään tunti.
 • Kuvausretken jälkeen kuvat siirretään ensin tietokoneen 
 avulla muistitikulle tai dvd-levylle.  Nimeä kuvat kuvaajan ja 
 kuvan teeman mukaan. Voit siirtää kuvat myös pilvipalveluun 
	 (esimerkiksi	https://www.flickr.com/	tai	https://www.drop-
	 box.com/).	Molempiin	esimerkkipalveluihin	luodaan	tili	säh-
 köpostin avulla. Kansioi kuvat teemojen mukaan.
 • Käykää myös keskustelua tekijänoikeuksista ja miten kuvia 
 käytätte. Pääsääntöisesti voi käyttää ja julkaista vain omia ot-
 tamiaan kuvia, ellei kuvien käytöstä sovita kirjallisesti muuta.
 • Tutkikaa ja katselkaa kuvia yhdessä ja keskustelkaa miltä 
 aihe ja teemat näyttivät kenenkin näkökulmasta. Voitte myös 
 tulostaa valokuvat ja liimata ne paksummille kartongeille.
 Kootkaa näyttely valokuvista ja tutkikaa kuvanäyttelyn satoa
 yhdessä.
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Digitaalisen tarinankerron historia on Suomessa suhteellisen nuori 
työmenetelmä. Menetelmä levittäytyi maailmalle yhdysvaltalaisen 
performanssitaiteilija	 ja	 videotuottaja	Dana	Atchleyn	 sekä	 yhteisö-
teatterin ammattilainen Joe Lambertin perustaman koulutuskeskuk-
sen välityksellä 1990-luvun puolessa välissä. Digitaalisen tarinan-
kerronnan taustalla on ajatus siitä, että ihmisillä on matala kynnys 
osallistua helpon mediateknologian avulla yleiseen keskusteluun 
oman elämän kerronnan kautta sekä tuottaa oma elämäntarinansa 
taiteelliseen muotoon. Digitaalisella tarinankerronnalla on yhtymä-
kohtia valokuvaterapeuttisiin menetelmiin. Menetelmä voi parhaim-
millaan saada ihmisen purkamaan piilossa olevat tunteensa kuvan, 
tekstin ja musiikin välityksellä ja saada helpotuksen itselleen. Digitaa-
linen tarinankerronta on myös vaikuttava välinen epäkohtien tiedot-
tamiseen ja viestin välittämiseen esimerkiksi päättäjille4.

Digitarinatyöpajan toteutus

Määrittele Digityöpajalle tavoite. Työpajan tavoitteena voi olla esi-
merkiksi se, että nuoret saavat äänensä kuuluviin kirjaston kehittämi-
sessä. Digitarinalla voidaan kertoa oma tarinana yleisölle, sanoittaa 
ja purkaa tunteita tai vaikuttaa johonkin häntä tai ryhmää koskeviin 
asioihin.

Digitaalinen tarinankerronta sopii kaikenikäisille ihmisille. Nuoret 
ovat erityisen taitavia mediateknologian käyttämisessä ja hyödyntä-
misessä. Digitaalinen tarinankerronta sopii myös erityisen hyvin ih-
misille, jotka eivät halua puhumalla sanoittaa itseänsä ja asiaansa. 
Maahanmuuttajille työmenetelmä sopii erittäin hyvin viestinnän väli-
neeksi ja mielipiteen ilmaisemiseksi.  

4 Digital Story Telling Finland

Digitarinalla nuorten ääni 
kuuluviin!
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Työpajan toteutus edellyttää tilan, jossa on käytettävissä tietokoneita 
ja mahdollisuus ladata tarinan tekemiseen tarvittava ohjelma. digita-
rinan voi toteuttaa myös iPadeillä, jolloin tarinan voi toteuttaa missä 
tilassa vain. Tarinan tekemisessä voi käyttää esimerkiksi Windowsin 
elokuvaohjelmaa Movie Makeria, jonka voi ladata ilmaiseksi koneel-
le	 osoitteesta	 http://windows.microsoft.com/fi-fi/windows/get-mo-
vie-maker-download. Vastaavia elokuvaohjelmia on ladattavissa tai 
valmiina iPadeissa, kuten iMovie. Varaa tarvittaessa myös paperia ku-
vakäsikirjoituksen ja tarinan tekemiseen. Kuvia voi ottaa kännykällä, 
kameralla tai iPadilla. Työpajan toteutukseen on hyvä varata vähin-
tään kolme tuntia. 

1. Valitse digityöpajalle teema 
Työpajan teemaksi valitaan nuoria kiinnostava aihe. Nuoret ovat 
useimmin kiinnostuneita vaikuttamisesta ja aiheen voi nostaa esille 
heidän omasta ympäristöstään. Aihetta voi lähestyä myös arvioin-
nin näkökulmasta ja kannustaa nuoria vaikuttamaan heitä koskeviin 
asioihin: miten nuorisotilat/palvelut toimivat, mitä nuoret haluaisivat 
tehdä kirjastossa, miten nuoria kohdataan eri paikoissa, minkälaisissa 
asioissa nuoria tulisi kuulla päätöksenteossa ja niin edelleen. 

2. Tarinan käsikirjoitusvaiheen ohjeistus:
• Tee tarinastasi suunnitelma siitä, mitä tarinassa aiotaan kertoa
• Piirrä paperille noin 20 ruutua
• Piirrä ruutujen sisälle kronologinen jatkumo tarinastasi eli kutakin 
ruutua kohti yksi valokuvan aihe ja teksti mitä kuvan avulla haluat 
kertoa.  
• Ruudussa olevien kuvien lisäksi mieti minkälainen äänimaisema liit-
tyy tarinaan ja miten se sijoittuu suhteessa kuvatarinan etenemiseen. 

3. Kuva ja äänimateriaalin hankinta:
Ota käsikirjoitukseesi liittyviä valokuvia tai etsi valmiita valo/piirros-
kuvia internetistä. Muista huomioida tekijänoikeudet eli käytä vain 
niitä kuvia, joihin sinulla on lupa. 
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Tekijänoikeuksista löytyy tietoa muun muassa oheisista linkeistä:
http://www.kopiosto.fi/fi_FI/
http://www.teosto.fi/
http://www.opettajantekijanoikeus.fi/
Valmiita ja luvallisia kuvia löytyy mm. seuraavista osoitteista:
•	http://www.public-domain-photos.com/
• http://www.openphoto.net/
•	http://www.flickr.com/
•	http://www.ilmaisetkuvat.com/
•	http://www.cepolina.com/
• http://www.burningwell.org/
•	http://www.sxc.hu/
•	http://www.imageafter.com/
•	http://www.openclipart.org/
•	http://www.freephotopics.com/
•	http://www.stockvault.net/
•	http://www.freephotosbank.com/
•	http://www.morguefile.com/
• http://www.imagepark.biz/

Äänimateriaalin käytössä noudata myös tekijänoikeuksia eli käytä 
vain luvallisia äänitteitä tai äänitä ääniraitasi itse esim. kännykällä. 
Vapaasti käytettävää musiikkia ja äänitehosteita voit löytää mm. seu-
raavista osoitteista:

•	http://soundbible.com/royalty-free-sounds-1.html
•	https://creativecommons.org/legalmusicforvideos
•	http://incompetech.com/music/royalty-free/
•	https://soundcloud.com/
• http://papunet.net/materiaalia/%C3%A4%C3%A4nipankki
• https://www.freesound.org/people/YleArkisto/

4. Materiaalin vieminen ohjelmaan:
• Avaa elokuvaohjelma (liite 1 Movie Makerin asennus ja käytöoh-
jeet)	ja	liitä	kuvat	yksitellen	ohjelmaan.	Voit	säätää	ohjelmassa	kuvasi	
kestoa, himmennyksiä, kuvien vaihtumista ym. yksityiskohtia ohjel-
mien työkalujen avulla.
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• Liitä kuvatarinaasi tekstit ja äänet.
• Tallenna digitarinasi elokuvaksi

5. Digitarinatyöpajan purkaminen:
• Työpajan päätteeksi viettäkää elokuvailta ja katsokaa yhdessä 
tarinat sekä keskustelkaa tarinoista. Sopikaa tarinoiden jakamisesta 
ja käyttöoikeuksista. Tarinat on helppo jakaa esimerkiksi YouTuben 
välityksellä.

Erilaiset ryhmät, kuten koululaiset, käyvät tutustumassa kirjastoihin. 
Perinteisesti kirjastoon tutustuminen tapahtuu kirjastohenkilökun-
nan opastuksella tiloihin, aineistoihin ja tiedonhankintaan opasta-
malla. KIRJAVAA-hankkeessa kirjastoon tutustuttiin seikkailun avulla. 
Kirjastoseikkailun avulla kirjastoon tutustumisen, tiedonhankinta ja 
tilojen tapahtuu käänteisesti; nuoresta tulee aktiivinen tiedonhakija, 
ei pelkkä vastaanottaja.

Kirjastoseikkailun toteutus

Määrittele kirjastoseikkailulle tavoite. Tavoitteena voi olla esimerkik-
si kokemuksellinen ja osallistava kirjastoon tutustuminen. Kirjasto-
seikkailussa tutustutaan esimerkiksi kirjastoon fyysisenä ympäristönä 
ja samalla hankitaan tietoa jostakin aihepiiristä. Kokemuksellisen ja 
osallistavan kirjastoseikkailun avulla nuoria houkutellaan tiedon ha-
kuun ja kirjastossa viihtymiseen. 

Kirjastoseikkailua ja 
tiedonhankintaa
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Kirjastoseikkailu käynnistyy kirjaston ja koulun/nuoriso/sosiaalitoi-
men yhteistyönä. Tapahtumalle määritellään tavoite ja ajankohta. 
KIRJAVAA-hankkeen kirjastoseikkailun tavoitteena oli tutustua kirjas-
torakennukseen ja lisätä tiedonhankintaan liittyviä taitoja. Seikkailun 
pohjana ovat vihjeet, jotka perustuvat kirjaston aineistoihin, tiloihin 
ja kirjaston henkilökunnalta saatavaan neuvontaan ja opastukseen.

Kirjastoseikkailun valmistelu ja vihjeiden rakentaminen:

 • Rakenna vihjeet yksinkertaiseen pohjaan A4 paperille 
	 			(liite	2)
 • Määrittele paikka, josta seikkailu alkaa ja johon se johon 
   seikkailu päättyy. KIRJAVAA-hankkeen kirjastoseikkailu-
   kokeilussa seikkailu alkoi rauhallisesta aulatilasta ja päättyi
              musiikkiosastolle. 
 • Valitse seikkailun alkamiseen kirja, jonka mukaan lähdet 
   viemään seikkailua eteenpäin. KIRJAVAA-hankeen seikkai-
   lussa käytettiin Jon Klassenin kirjaa Haluan hattuni takaisin. 
 • Varaa seikkailun päätepisteeseen pientä tarjottavaa, 
   esimerkiksi tikkari, suklaa, porkkana, kahvi/tee + keksi tai 
   jokin muu pieni tarjottava/palkinto.
 • Seikkailun vihjeistä muodostuu sana, joka opastaa 
   seikkailun päätepisteeseen.
 • Vihjeet rakentuvat sanaristikon tapaan esimerkiksi latinan-
   kieliseen sanaan. Seikkailussa on käytetty kieltä, jota ei 
   opeteta koulussa ja joka säilyttää salaisuutensa loppuun asti.
 • Rakenna vihjeet esimerkiksi seuraavan mallin mukaisesti.
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Kirjastoseikkailun vihjeet:

Vihjeistä muodostuu latinankielinen sana, joka johdattaa osallistujat 
viimeiseen paikkaan. Tämän kirjastoseikkailu päättyi musiikkiosastol-
le.

KIRJAIMET 1 ja 9
Hermanson, Elina: Oonks mä normaali? Sivun 27 otsikon viimeinen 
kirjain?

KIRJAIN 2
Nuortenosaston pelialueen seinällä olevan taulun tekijän sukunimen 
toiseksi viimeinen kirjain?

KIRJAIMET 3 ja 11
Craig Thompsonin teoksessa Habibi, mikä on s. 91 esiteltävän eunu-
kin nimen 4. kirjain?

KIRJAIN 4
Irvine Welsh: Trainspotting. Sivun 289 otsikon ensimmäinen kirjain?

KIRJAIMET 5 ja 10
Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa: iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Si-
vun 22 artikkelin kirjoittajan etunimen 1. kirjain?

KIRJAIN 6
Nuori ja mieli – koulu mielenterveyden tukena: Millä kirjaimella alkaa 
sivun 122 otsikko?

KIRJAIN 7
Lehtinen, Tiina: Mikä mättää?  Sivun 85 otsikon 1. kirjain?

1.            2.         3.              4.           5.      6.

 S            E      C         T        I    O
  7.                   8.              9.              10.                11.    12.  

   M          U      S   I           C          A
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Lue seikkailun ohjeet ryhmälle:
(Jon	Klassenin	kirjaan	haluan	hattuni	takaisin)

Sinun tehtävänäsi on lähteä etsimään tarinan hattua. 
Voit etsiä hattua joko yksin tai parisi kanssa. Hattu löytyy paikasta, 
jonne seikkailuvihjeet sinut opastavat. 

Vihjeiden löytämiseksi hyödynnä kirjaston materiaaleja, 
tietokoneita, tiloja sekä ennen kaikkea kirjaston henkilökuntaa.

Kun saat selville vihjeen sanat, etsi sille käännös sanakirjasta ja 
siirry sanojen osoittamaan paikkaan. 

Odota, että koko ryhmä saapuu paikalle ennen kuin lähdet pois.

Iloista kirjastoseikkailua!

KIRJAIN 8
Etsi internetistä Nuorisotiedon kirjaston vastaavan informaatikon 
etunimen viimeinen kirjain.

KIRJAIN 12
Mikkeliläisen nuortenkirjailijan Sirpa Puskalan erään kirjan päähen-
kilön sukunimi on Salminen, mutta millä kirjaimella alkaa etunimi?

Kirjastoseikkailun ohjaaminen:
• Vastaanota ryhmä ja aloita seikkailu kertomalla alkutarina kirjasta. •
• Käynnistä seikkailu ohjeilla ja jaa ryhmälle vihjepaperit. 



24

• Ryhmän saavuttua vihjeiden opastamalle paikalle, ole vastassa 
päässäsi tarinaan liittyvässä punaisessa hatussa. 
• Kaikkien saavuttua paikalle, käy vielä seikkailun päätöskeskustelu 
nuorten kanssa. Suhteuta kysymykset seikkailun tavoitteisiin, jotta 
saat peilipintaa toteutukselle ja kehittämisehdotuksia tulevaisuuden 
varalle. 

Palautekeskusteluun apukysymyksiä:

• Miten tuttu kirjasto oli sinulle?
• Olivatko vihjeet helppoja/vaikeita?
• Miten ja mistä hait vihjeisiin tietoa?
• Hyödynsitkö kirjaston henkilökuntaa tiedon etsinnässä?
• Mitä muuta haluaisit sanoa kirjastoseikkailusta?
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Kehitysvammaiset elävät omaa arkeansa asuinyhteisössään. Hei-
dän arkeensa sisältyy samanlaisia tavallisia asioita, joita kuuluu 

kenen tahansa arkeen. Vammansa takia he tarvitsevat apua arjen 
asioiden hoitumiseen, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö he pys-
tyisi kertomaan omia tarinoitaan muille. Kehitysvammaisuuteen liit-
tyy usein uskomuksia siitä, että he eivät osaa tai he eivät kykene. 
Antamalla heille kameran käteen, voidaan todeta, että heidän arkiset 

puuhansa ovat saman-
laista kuin kenen tahansa 
ihmisen; kaupassakäyn-
tiä, ulkoilua, harrasta-
mista. KIRJAVAA-hank-
keen valokuvausprojekti 
Savon Kodin arjesta oli 
koko yhteisöä voimaan-
nuttava tapahtuma, 
mutta myös kannanotto 
kehitysvammaisuudesta 
ja sen läsnäolosta koko 
kaupunkikuvassa. 

Savon Kodin valokuvausprojektin tavoitteena oli tehdä kehitysvam-
maisen ihmisen olemassaolo ja tavallinen arki näkyväksi kaupunkiyh-
teisössä. Toisena tavoitteena oli se, että kehitysvammainenkin osaa 
itse tehdä asioita, mikäli hänelle annetaan siihen tarvittava apu ja 
välineet.

Aurinko paistaa – valokuvia Savon 
Kodin 
arjesta ja elämästä
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Valokuvaprojekti to-
teutettiin Savon Ko-
dissa kuuden innos-
tuneen asukkaan 
kanssa. Valokuvapro-
jektin idea oli yksin-
kertainen; Savon Ko-
din asukkaat kuvasivat 
yhden päivän aikana 
omaa arkipäiväänsä. 
Tärkeintä oli se, että 
asukkaat olivat itse 
vastuussa kameroista 
ja valokuvaamises-
ta, jotta kuvista tulee 

heidän itsensä näköisiä. Valokuvia otettiin päivän mittaan heidän ko-
deistaan ja lähiympäristöstä. 

Valokuvan avulla saatiin näkyväksi asioita kehitysvammaisen ihmisten 
arjesta. Onnistuneen kuvauspäivän päätteeksi valokuvat katsottiin 
yhdessä kuvaajien kanssa. Samalla asukkaat kertoivat tarinoita itse 
ottamistaan valokuvista ja heidän arkipäivistään. Kommentit kirjattiin
 ylös ja liitettiin kuvien oheisteksteiksi. Otetuista valokuvista koottiin 
yhteinen valokuvanäyttely teemalla Aurinko paistaa – valokuvia Sa-
von Kodin arjesta ja elämästä. Valokuvanäyttely oli esillä Savonlinnan 
kaupunginkirjastossa kahden viikon ajan.
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Yhteisöllinen valokuvausprojekti voidaan toteuttaa mille kohderyh-
mälle tahansa. Erityisesti se sopii erityisryhmille, joiden ääni ei muu-
ten tule kuuluviin ja erityisryhmä näyttäytyy ulospäin ilman tirkiste-
lynäkökulmaa. Valokuvausprojektin käytännön toteutus ja sovellus 
pikafotomaratonista voidaan toteuttaa seuraavan ohjeen mukaisesti. 

Suunnittelu ja etukäteisvalmistelut:

 • Sitouta valokuvausprojektin toteutukseen koko 
    henkilökunta
 • Määritelkää valokuvausprojektille tavoite; miksi kuvataan?
 • Varaa riittävästi henkilökuntaa muun yhteisön tehtävien 
    hoitamiseen sekä avustajaresurssit valokuvausprojektiin
 • Varaa valokuvaajille yksi digikamera tai iPad työparia 
    kohden
 • Varaa valokuvien yhteiseen tutkimiseen diaprojektori ja 
    rauhallinen tila
 • Varaa valokuvien tulostukseen paksumpaa A4 paperia 
	 			(vahvuus	n.	100g)	
 • Innosta ja innostu itsekin. Kerää ryhmä, joka haluaa lähteä 
    toteuttamaan valokuvausprojektia
 • Varaa näyttelypaikka ja aika
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Valokuvaaminen fotopikajuoksua soveltaen:

 • Opasta valokuvausryhmää siitä, miksi ja mitä kuvataan
 • Jaa valokuvausryhmä pareihin 
 • Opasta kameran käytössä, anna kehitysvammaisen tutustua 
    kameraan rauhassa 
 • Innosta kuvaamaan
 • Sovi aika, jolloin valokuvaus päättyy
 • Kulje avustajana taustalla ja antaen ohjeita vain tarvittaessa
 • Kirjaa valokuvauksen yhteydessä puhuttuja tarinoita ylös

Valokuvien valinta ja tulostus:

 • Rajaa kuvien yhteismäärä näyttelytilaan sopivaksi 
 • Määrittele tulostettava maksimikuvamäärä/kuvaaja
 • Katsokaa valokuvat yhdessä ryhmän kanssa ja käykää 
    keskustelua siitä, mitkä kuvat ovat heistä tärkeimpiä ja miksi
 • Tulosta valokuvat värillisenä/mustavalkoisena paperille

Näyttelyn kokoaminen:

 • Tee näyttelylle ”käsikirjoitus”. Käsikirjoituksessa katso 
    kaikkien valokuvat ja niiden taakse liittyvä yhteinen teema.  
    Savon Kodin näyttelyyn valittiin kuvat, joissa oli käsitelty 
    yhteisiä teemoja: vapaa-aika, ulkoilu, pihapiiri, harrastukset 
    ja niin edelleen 
 • Liimaa valokuvat paksummalle kartongille, jotta valokuvalle 
    tulee kehys tai kehystä valokuvat 
 • Liitä valokuvien yhteyteen kuvaajien omin sanoin kertomia
    lyhyitä tarinoita
 • Ripusta valokuvat näyttelytilaan teemojen mukaan
 
Näyttelyn järjestäminen:

 • Tee näyttelykutsu ja tiedota kirjaston kävijöitä näyttelyn 
    avautumisesta ja avajaisista. Kerro näyttelykutsussa 
    näyttelyn nimi, aika ja paikka sekä ketkä ovat näyttelyn 
    toteuttajia. Keksi näyttelylle oma nimi. 
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   Savon Kodin näyttelyn nimi oli Aurinko paistaa – valokuvia
   Savon Kodin arjesta ja elämästä. 
 • Tiedota lähiyhteisöä tapahtumasta. Savon Kodin näyttelystä
   tiedotettiin alueen kouluille ja kirjaston käyttäjille kirjaston
   ilmoitustaululla ja nettisivuilla. 
 • Kutsu media paikalle 
 • Näyttelyn avajaisia juhlistettiin koko Savon Kodin 
   asukkaiden voimin. Tilaisuudessa pidettiin pieniä avajais-
              puheita, laulettiin ja juotiin kahvia. Avajaistilaisuus kesti 
   noin ½ tuntia.
 • Paikallislehti oli paikalla ja teki hyvän lehtijutun, jossa Savon
   Kodin asukkaat olivat keskiössä

Savon Kodin valokuvausprojektilla oli voimaannuttava vaikutus 
asukkaisiin. Erityisesti ne projektiin osallistuneet asukkaat, joilla oli 
masentuneisuutta, kokivat saaneensa projektista ja näyttelystä mer-
kitystä arkeensa. Valokuvanäyttelyn avajaiset oli lämminhenkinen 
tapahtuma koko yhteisölle ja monelle ensimmäinen käyntikerta uu-
dessa kirjastossa. Kirjastossa käynnin myötä muutama asukas innos-
tui tilaamaan kirjastokortin itselleen. He ovat jatkaneet käyntejä kir-
jastossa muiden asiointimatkojen yhteydessä. Valokuvaaminen jatkui 
myös omatoimisesti näyttelyn jälkeen. 
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Sarjakuvan historia on yhtä vanha kuin ihmisten tarinankerronta ja 
kirjoitustaitokin. Historian sarjakuviksi voidaan luokitella riimukirjoi-
tukset ja kalliomaalauksetkin. Niistä löytyy samanlaisia elementtejä 
kuin nykyajan sarjakuvista; kirjoitusta, kuvia ja tarinoita. Sarjakuvan 
avulla voidaan sanoittaa erilaisten ihmisten ja ihmisryhmien mieli-
piteitä, ottaa kantaa epäkohtiin ja vaikuttaa asioihin. Parhaimmillaan 
sarjakuva ottaa kantaa ajan ilmiöihin ja asioihin, kertoo ihmisten ar-
keen liittyviä ilmiöitä kuvan ja sanan muodossa tai luo uusia unelmia 
ja mielikuvia erilaisista asioista. Sarjakuvan toteuttaminen on tekniik-
kana helppoa ja kaikkien saatavilla. Sarjakuvan voi piirtää paperille, 
hiekkaan tai digitaaliseen muotoon. Digitaaliset ohjelmat ja sarjaku-
vasovellukset helpottavat viestin jakamista ja tarkastelemista muun 
muassa sosiaalisen median avulla5. 
Sarjakuvatyöpaja sopii kaikenikäisille nuorille ja aikuisille, joiden 
kanssa halutaan käsitellä erilaisia asioita. Työpaja sopii erinomaisesti 
myös erilaisille ryhmille esimerkiksi maahanmuuttajille suomen kie-
len opetukseen tai kehitysvammaisille arjen asioiden oppimiseen. 

Työpaja on helppo toteuttaa esimerkiksi kirjastossa, nuorisotiloissa 
tai koululuokassa ohjaajaparina. Kirjastossa toteutettavan työpajan 
yhteyteen on helppo ottaa kirjaston aineistot työpajan tueksi sekä 
lukea ja katsella sarjakuvia työpajaan virittäytymisen välineenä. 

Sarjakuvatyöpaja toteutettiin KIRJAVAA-hankkeessa Mikkelin Hau-
kivuoren yläkoulun kahdeksasluokkalaisten kanssa osana heidän äi-
dinkielentuntejaan. 

Sarjakuvatyöpajan toteutus

Määrittele sarjakuvatyöpajalle tavoite. Tavoitteena voi olla esimerkik-
si se, että nuoret saavat vaikuttaa ja tulla kuulluksi heitä koskevissa 
asioissa. 
5 Mediametka

Sarjakuva itseilmaisun ja 
vaikuttamisen välineenä
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Valitkaa nuorten kanssa teema, johon nuoret haluavat vaikuttaa, esi-
merkiksi kouluruoka, kiusaaminen tai välituntien toteutus. Teemoina 
voi olla esimerkiksi onnellisuus, harrastukset, kiusaaminen, päihteet, 
kouluruoka, välitunnit jne.

Sarjakuvan valmistus onnistuu helposti saatavilla olevilla tarvikkeilla, 
tarvitset vain A4 tai A3 paperia, lyijykyniä, värikyniä. Sarjakuvien di-
gitaaliseen jakamiseen tarvitaan skanneri ja tietokone. Työpajan voi 
toteuttaa myös iPadilla, johon on ladattu jokin sarjakuvaohjelma, esi-
merkiksi	Comic	Maker	tai	Strip	Design.

Työpajan toteuttamiseen on hyvä varata aikaa n. kolme tuntia.

Ennen oman sarjakuvan piirtämistä voidaan tehdä seuraavia harjoit-
teita. Valitse harjoituksiin jokin helppo teema (esimerkiksi ostosreis-
su):	

Harjoite A
Jaa nuoret kolmen hengen ryhmiin. Jaa jokaiselle nuorelle A4 pape-
ri. Papereihin piirretään kolme ruutua. Anna nuorille kaksi minuuttia 
aikaa piirtää ensimmäiseen ruutuun haluamansa asia, jonka jälkeen 
paperi vaihdetaan oman ryhmäläisen kanssa. Jokainen ryhmäläinen 
piirtää kakkosruutuun haluamansa asian. Näin yhteen paperiin tulee 
jokaisen ryhmäläisen piirtämä ruutu ja samalla syntyi kolme ruutua 
pitkä sarjakuva.

Harjoite A, kuvakäsikirjoitus:

• Piirrä paperiin kolme sarjakuvaruutua
• Piirrä ensimmäiseen ruutuun aihe/asia, joka sinua kiinnostaa.
  Aikaa 2 min.
• Anna paperisi seuraavalle
• Piirrä saamaasi sarjakuvan toiseen ruutuun haluamasi asia. 
  Aikaa 2 min.
• Anna paperisi seuraavalle
• Piirrä saamasi sarjakuvan kolmanteen ruutuun haluamasi asia. 
  Aikaa 2 min.
• Tutki millainen sarjakuva aiheesta muodostui
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Harjoite B
Toisessa harjoituksessa nuoret saavat piirtää haluamansa pituisen 
sarjakuvan, johon piirretään tyhjät puhekuplat. Kun piirtämisosuus 
on valmis, vaihdetaan papereita ryhmäläisen kanssa siten, että kenel-
läkään ei jää omaa paperia. Seuraavaksi täytetään tyhjät puhekuplat 
omalla tekstillä.

Harjoite C
Kolmannessa harjoituksessa ideoidaan ensin ryhmien kesken sarja-
kuvan teemaa, joka halutaan nostaa varsinaisen sarjakuvan aiheeksi. 
Ryhmäläiset nostavat teemoja esille, josta sitten valitaan keskustel-
len/äänestäen yksi käsiteltävä aihe. 

Harjoite C, varsinaisen sarjakuvan ideointi:

• Ideoikaa seuraavaan sarjakuvaan jokin teema. 
  Lähtekää liikkeelle siitä, mihin haluat ottaa kantaa eli mitkä 
  asiat ovat hyvin, mihin asiaan halutaan parannusta tai jokin 
  muu aihe, joka teitä puhututtaa. 

Harjoite B, tarinoiden sanoittaminen:

• Piirrä vähintään kolmen ruudun mittainen sarjakuva 
   sovitusta aiheesta 
• Piirrä ruutuihin puhekuplat, mutta älä kirjoita niihin mitään
• Jakakaa ryhmässä omat sarjakuvanne toisille
• Tutki toisen piirtämää sarjakuvaa ja kirjoita siihen haluamasi 
   vuoropuhelut puhekupliin
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Varsinaisen sarjakuvan tekeminen

Varsinainen sarjakuva toteutetaan aiheesta, jonka nuoret ovat itse 
valinneet. Jokainen saa tehdä oman sarjakuvansa.

Työpajan purkaminen

Jokaisesta harjoitus keskustellaan erikseen. Lopussa sarjakuvat voi 
kiinnittää seinälle ja tutkia niitä yhdessä keskustellen. Sarjakuvat voi 
skannata ja välittää digitaalisesti sosiaalisessa mediassa sovitulle 
kohderyhmälle tai päätöksenteon tueksi nuorten vaikuttamisfooru-
meiden kautta.  

kuva:Saara Hallenberg

Työpajasta voi kerätä palautetta esimerkiksi 
seuraavilla kysymyksillä:

• Mikä työpajassa oli kivaa?
• Mikä työpajassa oli tylsää?
• Mitä muita asioita haluaisit nostaa esille?
• Tulitko kuulluksi?

Sarjakuvan toteutus: 

• mieti teemaan liittyvä tarina
• tee tarinaan käsikirjoitus
• mieti minkälaisia hahmoja sarjakuvassa esiintyy 
• tee tarinaasi kuvakäsikirjoitus eli jaa tarinasi sarjakuvaruutuihin. 
  Tee niin monta ruutua kuin itse haluat
• tee hahmoille puhekuplat ja kirjoita niihin sanomasi
• viimeistele työsi tusseilla ja värikynillä
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Sosiaalinen media on nopea väline viestien levittämisessä niin hy-
vässä kuin pahassakin mielessä. KIRJAVAA-hankkeessa tartuttiin ke-
väällä 2014 esiin nousseeseen sosiaalisen median kiusaamisteemaan. 
Kaikki nuoret eivät hallitse nettikäyttäytymistä ja vanhemmat eivät 
välttämättä tiedä mitä sosiaalisessa mediassa tapahtuu.  Nuorten 
käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa on herättänyt julkisen huo-
lenaiheen	sanojen	vaikutuksista.	Muun	muassa	Yle	(28.1.2014)	nosti	
esille netissä esiintyneen kiusaamisen ja vihapuheen, joka on voitu 
yhdistää nuorten itsemurhiin Euroopassa. 

KIRJAVAA-hankkeen kehittämässä toiminnallisessa työpajassa ke-
hitettiin satuttavien sanojen ja konkreettisen tekemisen kautta vas-
tavoimaa nettikiusaamiselle käsityön menetelmin.  Menetelmässä 
yhdistyvät käsin tekeminen, mediavälineiden käyttäminen sekä vai-
kuttaminen sosiaalisen median kautta.

Kiusaamisteemaa lä-
hestyttiin vastavoiman 
ja konkreettisen tekemi-
sen kautta. Ajatuksena 
oli, että vastavoimaisten 
sanojen lisäksi nuorelle 
jää muistijälki kiusaa-
misen vastustamisesta 
oman konkreettisen kä-
denjäljen avulla. Media-
kasvatus sosiaalisessa 
mediassa puettiin Sano 
pehmeästi -haasteeksi, 
jonka tavoitteena oli kiinnittää huomiota nuorten nettikiusaamiseen 
ja etsiä satuttaville lauseille pehmeää vastavoimaa.

Sano pehmeästi. 
Kädentaitoja, mediakasvatusta ja 
-vaikuttamista sosiaalisessa mediassa



36

Sano pehmeästi -haasteen tavoitteena on ottaa nettikiusaaminen 
puheeksi ja haastaa nuoria pohtimaan nettikäyttäytymistään. Työti-
laksi kannattaa valita sellainen tila, jossa on pöydät käsityön teke-
miseen, jossa voi käsitellä vettä ja johon voi tarvittaessa jättää työt 
kuivumaan muutamaksi päiväksi.

Pehmeän viestin tekemiseen tarvitaan villalankaa, valmista tapetti-
liisteriseosta ja muovinen alusta. Viestin valokuvaamiseen tarvitaan 
kamera/mobiililaite ja jakamiseen tietokone tai mobiililaite.

Sano pehmeästi -haaste työpajan toteutus:
• Varaa kasvatuskeskusteluun ja käsityön tekemiseen aikaa 
noin 3 tuntia. 
• Keskustele nuorten kanssa netin käyttäytymissäännöistä. 
Apua keskusteluun löydät esimerkiksi Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton	 sivuilta	 (http://www.mll.fi/nuortennetti/mina_ja_
media/nettikiusaaminen/)	
• Keskustelun jälkeen käynnistä käsityön tekeminen ohjeen mukaan
• Varaa langalla kirjoitetun viestin kuivumiseen vähintään 
  2 vuorokautta.
• Töiden kuivettua kokoonnutaan uudelleen viimeistelemään 
   käsityö, valokuvaamaan, jakamaan valokuva omasta tuotoksesta
   sosiaalisessa mediassa ja sekä käymään loppukeskustelua
   Varaa tähän noin 2 tuntia aikaa.
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Tee valokuvastasi haaste sosiaaliseen mediaan:
• Haasta kasvattajat ja kaverisi puuttumaan ja käsittelemään 
  kiusaamista kädentaitojen avulla. 
• Kopioi käsityöohje ja haasta tekemään pehmeä vastalause. 
• Käytä tunnisteena # sanopehmeästi.

Sano pehmeäsi haasteen työohje:

• Ota paksusta villalangasta pitkiä pätkiä ja upota ne 
  tapettiliisteriin tai virkkaa villalangasta ketjusilmukkaketju
• Muotoile muovin päälle sanomasi ja anna kuivua
• Kuivata työtäsi vähintään 2 vuorokautta
• Irrota työsi alustalta varovaisesti ja valokuvaa sanomasi
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Pop up toiminta eli väliaikaisten pal-
veluiden ja yritysten esiin putkahta-
minen rantautui Suomeen New Yor-
kista muutama vuosi sitten. Pop up 
idean periaate taipuu mihin tahansa 
palvelumuotoon. Se antaa mahdol-
lisuuden kokeilla tuttuja asioita uu-
dessa ympäristössä tai uusia asioita 
tutussa ympäristössä. Pop up toimin-
ta perustuukin innovointiin ja kokei-
luhalukkuuteen. Pop upille luonteen-
omaista on väliaikaisuus ja toiminnan 
helppous ilman suurta byrokratiaa. Palvelun tai toiminnan käyttäjälle 
Pop up tarjoaa yllätyksellisyyttä ja elämyksiä. Se voi parhaimmillaan 
muokata ihmisten asenteita ja ajatuksia perinteisistä palveluista6. 

KIRJAVAA-hankkeen Pop up kirjasto järjestettiin yhteistyössä Mikelin 
Olkkarin etsivän nuorisotyön kanssa kauppakeskuksessa. Tapahtu-
man kohderyhmänä olivat kauppakeskuksessa hengailevat nuoret. 
Pop up kirjaston tavoitteena oli tehdä kirjastoa tutuksi, yllättää ja 

muokata mielikuvaa kir-
jastosta. Kohderyhmän 
nuoret olivat juuri niitä, 
joille kirjastoa on vaikea 
tehdä tunnetuksi perin-
teisin keinoin, kuten op-
pilaitosvierailuin. He eivät 
hakeudu kirjastoon, eikä 
lukutaitokaan välttämättä 
ole kaikilla täysin hallussa. 

6	http://www.vihreatuuma.fi/artikkeli/pop-piristysruiske-lahipalveluille

Pop up kirjasto nuorille
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KIRJAVAA-hankkeen Pop up kirjasto pystytettiin kauppakeskukseen 
yhdessä	etsivän	nuorisotyön	(2	ohjaajaa)	ja	kirjaston	henkilökunnan	
(3	työntekijää)	kanssa.	Tapahtumaa	markkinoitiin	Mikkelin	Olkkarin	
ja kirjaston kautta jakamalla nuorille esitteitä tapahtumasta (liite 3 ) ,	
facebookissa	sekä	kirjaston	nettisivuilla.

Pop up kirjaston toteutus

Pop up kirjastossa oli erilaisia tehtäviä nuorille. Tehtävien tarkoituk-
sena oli saada nuoret innostumaan tapahtumasta konkreettisin ja 
helppojen pikkutehtävien avulla. Tehtävien suorittamiseen liittyi pie-
niä palkintoja. Tehtävät olivat rakennettu tarkoituksella niin helpoiksi, 
että osallistumisen kynnys oli matala ja että tehtävistä selviää myös 
vaillinaisemmallakin lukutaidolla.

Pop up kirjaston tehtävät olivat rakennettu kilpailupassin muotoon. 
Tehtäviä	oli	yhteensä	neljä;	lukukoira	selfie,	tietovisa,	vitsin	kirjoitus	
lukukoiralle	ja	selfie	kirjastossa.		Kolme	ensimmäistä	tehtävää	suori-
tettiin kauppakeskuksessa ja viimeinen tehtävä kirjastossa. Tehtävät 
suoritettiin	pienryhmissä.	Alkuperäinen	passi	(liite	4)	ja	tehtäväloma-
ke	(liite	5)	löytyvät	liitteinä	työkirjan	lopusta.	Palkkioksi	nuoret	saivat	
ilmaisen limsatölkin ja ilmapallon.
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LIITE 1

Movie Maker-ohjeet

Ohjelman asennus omalle koneelle:

•	Lataa	ohjelma	omalle	koneelle	osoitteesta	http://windows.micro-
soft.com/en-us/windows-live/essentials	 tai	 Googlen	 hakusanalla	
Windows Live Essential --> Download now --> tallenna tiedosto --> 
seuraava laatikko kysyy sallitko --> yes -->seuraava laatikko kysyy 
mitä haluat asentaa --> klikkaa Valitse asennettavat ohjelmat --> nä-
kyville tulee valikoima ohjelmia. 
• Ohjelma ehdottaa, että valitse kaikki, mutta jos et halua muita kuin 
Movie Makerin, niin poista muut ruksit ja jätä vain Movie Maker. Tä-
män jälkeen ohjelma asentuu koneelle.

Digitarinan tekeminen:

• Kun olet päättänyt millaisia kuvia/videokuvaa/musiikkia/ääniä käy-
tät	kerää	ne	kaikki	yhdelle	tikulle/cd-levylle	omaan	kansioon.	Tämä	
on tärkeää, sillä ohjelma ei tunnista projektin aloittamisen jälkeen 
muita asemia, missä tiedostot ovat tai ainakin se hankaloittaa työtä.
• Käynnistä Movie Maker ohjelma
• Lisää halutut valokuvat/videot muistitikulta --> ohjelma siirtää ne 
suoraan ohjelmaan
• Voit siirtää kuvien paikka ja poistaa kuvia. 
• Ylälaidassa olevalla tekstityökalun avulla voit liittää kuviin tekstiä ja 
säädellä tekstin ilmestymistä, häivyttämistä jne.
• Voit myös lisätä videopätkän kuvien sekaan. 
 • Videon leikkaaminen: hiiren oikealla näppäimellä --> 
   aseta alkamisaika --> viiva haluttuun kohtaan --> poistaa 
   vasemmalla puolella olevan videopätkän ja vastaavasti 
     lopetusajan voi valita, jolloin ohjelma poistaa videon oikeal-
   la puolella olevan videomateriaalin
• Animaatio-välilehdellä voit tehdä kuvien siirtymätehosteita, visuaa-
liset tehosteet välilehdellä voit muokata kuvan/videon väriä ym.
• Lisää musiikki 
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• Musiikkiraita tulee valokuvien/videon alapuolelle. Ylälaidassa on 
Musiikkityökalu asetukset, joilla voit säätää musiikin alkamista, päät-
tymistä, häivyttämistä jne.
Tiedoston tallentaminen:
• Tallenna digitarina projektina, jos haluat jatkaa sen työstämistä 
myöhemmin. Tallenna projekti samalle tikulle, missä kuva/äänima-
teriaalit ovat:
• Tallenna valmis työ elokuvana tikulle --> tallenna elokuvana 

YouTube-linkin tekeminen

•	Perusta	itsellesi	Googlen	gmail-tili	
•	mene	www.youtube.com	-->	kirjaudu	sign	in	(oikeassa	yläkulmas-
sa)	sähköpostiosoitteellasi
•	lataa	video	(oikeassa	yläkulmassa	upload)
• Kun video on latautunut, säädä videomateriaalin näkyvyysasetukset 
siten, että valitset valikosta unlisted/piilotettu --> näin materiaali on 
saatavilla vain niille, joille annat linkin. 

Ilmaisia materiaaleja digitarinoihin:

Tekijänoikeuksista löytyy tietoa muun muassa oheisista linkeistä:
http://www.kopiosto.fi/fi_FI/
http://www.teosto.fi/
http://www.opettajantekijanoikeus.fi/

Useimmat	palvelut	vaativat	rekisteröitymisen.	Flickr	vaatii	Yahoo-tun-
nuksen.
Valmiita ja luvallisia kuvia löytyy mm. seuraavista osoitteista:

http://www.freeimages.com/	
https://www.flickr.com/photos/britishlibrary
http://www.public-domain-photos.com/
http://www.openphoto.net/
http://www.flickr.com/
http://www.ilmaisetkuvat.com/
http://www.cepolina.com/
http://www.burningwell.org/
http://www.imageafter.com/
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http://www.openclipart.org/
http://www.freephotopics.com/
http://www.stockvault.net/
http://www.freephotosbank.com/
http://www.morguefile.com/
http://www.imagepark.biz/

Äänimateriaalin käytössä noudata myös tekijänoikeuksia eli käytä 
vain luvallisia äänitteitä tai äänitä ääniraitasi itse esim. kännykällä. 
Vapaasti käytettävää musiikkia ja äänitehosteita voit löytää mm. seu-
raavista osoitteista:

http://soundbible.com/royalty-free-sounds-1.html
https://creativecommons.org/legalmusicforvideos
http://incompetech.com/music/royalty-free/
https://soundcloud.com/
http://papunet.net/materiaalia/%C3%A4%C3%A4nipankki 
https://www.freesound.org/people/YleArkisto/
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LIITE 2

Kirjastoseikkailun vihjeet:

Etsityt vihjeet ovat latinaa
Kun olette selvittäneet latinankielisen sanan, kääntäkää se suomen 
kielelle, niin tiedätte minne mennä! Odottakaa koko ryhmän paikalle 
saapumista.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Liite 3 Jaettava mainos nuorille

 

 

 

LIITE 3. JAETTAVA MAINOS NUORILLE  

 

 

            NUORTEN POP UP 
                   - KIRJASTO 

 
                        Tällä lipukkeella yksi tölkki cokista Pop up - pisteestä. 

 

 

 

            NUORTEN POP UP 
                   - KIRJASTO 

 
                        Tällä lipukkeella yksi tölkki cokista Pop up - pisteestä. 

 

 

 

            NUORTEN POP UP 
                   - KIRJASTO 

 
                        Tällä lipukkeella yksi tölkki cokista Pop up - pisteestä. 
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Liite 4 Pop up -passi

LIITE 4. POP UP –PASSI            

Pop up – passi 
1-3 hengen joukkueelle 
              
Leima 

*ota selfie lukukoiran kanssa (ilman salamaa) 
    leima passiin pop up – pisteestä 
 
*ratkaise tietovisa, leima passiin pop up – pisteestä 
 

*kerro/kirjoita lukukoiralle vitsi 
   leima passiin pop up – pisteestä 
 

*ota selfie kirjaston nuorten osastolla  
  pantteritaulun edessä, leima passiin lainaustiskiltä 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46

LIITE 5 Tehtävälomake

LIITE 5. TEHTÄVÄLOMAKE 

 

Arvaatko vai tiedätkö?  

 
Mikkelin pääkirjasto sijaitsee? 

a) Naisvuorella 
b) satamassa 
c) torin laidalla 

 
Kirjastosta voi lainata? 

a) kirjoja 
b) kelkkoja 
c) kasseja 

 
Musiikkiosasto sijaitsee kirjastossa 

a) kellarissa 
b) kakkoskerroksessa 
c) katolla 

 
Aakkosten viimeinen kirjain on? 

a) Ö 
b) Z 
c) Å 

 
Ensimmäinen kirjastokorttisi 

a) on ilmainen 
b) maksaa 100 euroa 
c) kelpaa Helsingin metrossa 

 
Tämän kauppakeskuksen nimi on? 

a) Bella 
b) Stella 
c) Cella 
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