
1 
 

Hankeraportti 

Mikkelin seutukirjasto aikuisväestön lukutaitoja tukemassa – toimintamalleja ja suuntaviivoja  

 

Hankkeen tavoite:  

Hankkeen tavoitteena on aikuisväestön media- ja informaatiolukutaitojen, lukuinnostuksen sekä digitaalisten 
kansalaistaitojen suunnitelmallinen tukeminen Mikkelin alueella. Hankkeen jälkeen Mikkelin kirjastossa on 
käytössä suunniteltu struktuuri, materiaaleja, verkosto sekä tietoa ja taitoa alueen aikuisväestön 
mediasivistyksen tukemiseen.  

 

Tavoitteen toteutumisen seurantamittarit:  

Hankkeen tuloksena syntyy aikuisväestön mediakasvatussuunnitelma sekä lukuinnostusta ja 
mediakriittisyyttä tukevia materiaaleja. Seurataan mediataitoja ja lukuinnostusta tukeneita toteutuksia ja 
niiden osallistujamääriä. Henkilöstön osaamista kartoitetaan ja järjestetään koulutuksia.  

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi:  

Aikuisväestön monilukutaitojen tukemisessa on hankkeen aikana keskitytty medialukutaitoon ja 
lukuharrastuksen tukemiseen. Informaatiolukutaitoa tiedonhaun taitojen osalta tukevat toimenpiteet ovat 
sisältyneet kirjaston perustyöhön hankkeen aikana (mm. tietotunnit, nettiopastukset).  

Aikuisväestön medialukutaitoa on tuettu seuraavilla toimenpiteillä:  

Medialukutaidon tietoiskut ja työpajat: Hankkeen aikana aikuisväestöä varten luotiin tunnin mittainen 
medialukutaitoa tukeva kokonaisuus, johon sisältyi medialukutaidon tietoisku ja työpajatyyppinen 
työskentely. Tuokion tarkoituksena oli johdatella medialukutaidon ydinalueiden, mediatekstien 
ymmärtämisen, tulkinnan ja analysoinnin sekä sisältöjen kriittisenkin tarkastelun pariin. Tuokiossa käsiteltiin 
erilaisia mediatekstejä, median tarkoitusperiä ja toimintatapoja ja luotettavia ja epäluotettavia 
tiedonlähteitä ja sivustoja. Päähuomio oli verkkomateriaaleissa ja eritoten uutisissa. Työpajatyöskentely oli 
vuorovaikutteista. Tietoisku työpajoineen toteutettiin kolmessa eri yhteydessä: Ristiinan Eläkeläiset ry:n 
kokoontumisessa Ristiinan palvelukeskuksessa (n. 30 osallistujaa), SeniorSurf-tapahtumassa Mikkelin 
Omatorilla (36 osallistujaa) ja Mediataitoviikolla kirjaston eri toimipisteissä (27 osallistujaa).  

Aamun uutistuokio -medialukupiiri: Kokeiluluontoisesti pilotoitiin medialukupiiri-tyyppinen Aamun 
uutistuokion nimeä kantava konsepti. Uutistuokioiden tarkoituksena oli koota asiakkaita keskustelemaan 
päivän lehtien äärelle (sanoma- ja iltapäivälehtiä) ajankohtaisista uutisaiheista. Vapaamuotoista keskustelua 
oli tarkoitus ohjata myös tuomalla mukaan mediataitoja vahvistavia huomioita.  Jokaiselle kolmesta 
kokoontumiskerrasta oli suunniteltu oma sisältönsä: erilaiset mediatekstit ja lehtitekstien tyypit (uutistekstit, 
kolumni, mielipidekirjoitukset), medioiden erilaiset tavat viestiä sisällöistä sekä uutisaiheiden valikointi ja 
otsikointi. Kokoontumiset tapahtuivat kahden viikon välein arkiaamuna pääkirjaston toisen kerroksen aulassa 
kahvilamaisessa tilassa. Lehtien osalta tehtiin yhteistyötä Länsi-Savon kanssa. Aamun uutistuokioihin 
osallistui yhteensä 15 henkeä, pääsääntöisesti senioreita.  

Digitaitoja tukeva tarinapaja: Osana hanketta suunniteltiin myös digitaitoja monella ulottuvuudella tukeva 
tarinapaja, jossa medialukutaidon tavoitteiden mukaisesti tuetaan omien mediasisältöjen tuottamista ja 
itseilmaisua. Työpajatyyppisen työskentelyn on tarkoitus rakentua oman elämäntarinan tai vaikkapa 
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paikkakunnan historian kokoamiseen digitaaliseen, audiovisuaaliseen muotoon – pienoiselokuvaksi. 
Työskentely tapahtuu tableteilla ja iPadeilla. Toteutukseen käytetään internetissä saatavilla olevaa ilmaista 
iMovie-ohjelmaa. Projektin aikana on mahdollista harjaantua mm. tarinan rakentamisessa ja itseilmaisussa, 
kuvankäsittelytaidoissa, digitoinnissa, kuva-arkistojen käyttötaidoissa (Kansallisarkisto) ja 
tekijänoikeuskysymyksissä. Projekti vie samalla yhteisen muistelun äärelle. Projekti on suunniteltu 
toteutettavaksi neljällä 1,5 tunnin kokoontumiskerralle. Resurssikysymysten vuoksi toteutus jää syksyyn 
2020.  

Sosiaalisen median taitojen testi Hankkeen aikana on tuotettu osana Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun opiskelijan tekemää harjoittelua aikuisväestölle soveltuva sosiaalisen median testi 
”Testaa sometaitosi”. Testin tarkoitus on havahduttaa mm. sosiaalisessa mediassa viestimisen hyviin 
käytänteisiin, some-hyvinvoinnin kysymyksiin ja media-alan lainsäädäntöön. Testin pohjana on Juvenian ja 
Xamkin koordinoimassa ja Mediakasvatusseuran kanssa yhteistyössä toteutetussa Digivoimaa-hankkeessa 
luotu nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu sosiaalisen median passi. Testi liitetään kirjaston verkkosivulle 
koottavien mediakasvatuksen verkkomateriaalien oheen asiakkaiden käyttöön. Testi on suoritettavissa 
itsenäisesti ja sellaisena se tukee omaehtoista oppimista media-aiheiden parissa. Testin oheen liitetään linkit 
verkkomateriaaleihin. 

Kurkista kirjastoon -messutapahtuma opettajille Kirjaston käyttöä ja sen aineistoja tehtiin tutuksi opettajille 
suunnatussa messutapahtumassa. Tapahtuman tarkoituksena oli avata ammatti- ja opetuskäyttöön 
soveltuvia materiaaleja ja palveluita, jotka ovat saavutettavissa kirjaston kautta. Osana tapahtumaa oli 
mahdollista tehdä Seppo-ohjelmalla Elämänpolku kirjastokartalla -suunnistus, jonka tarkoituksena oli 
valottaa kirjallisuuden roolia ja merkitystä omassa elämänkulussa.  

Kirjaston henkilökunnan mediakasvatusosaamisen vahvistaminen: Kirjaston henkilökunta on 
avainasemassa mediakasvatuksen toteuttamisessa kirjastotyössä. Hankkeen aikana kirjaston henkilökunnan 
mediakasvatusosaamiseen on panostettu kahdella tapaa. Henkilökunnan keskuudessa on toteutettu 
mediakasvatusosaamista kartoittava kysely, jossa on huomioitu myös uudet YKN:n edellyttämät digitaidot 
asiakaspalvelutyössä. Kysely lähetettiin koko henkilökunnalle. Alustavien tuloste mukaan koulutuksen 
tarvetta on kaikilla mediakasvatuksen osa-alueilla (pedagogiset taidot, tietotekniset taidot, digitaalinen 
viestintä, tiedonhaku- ja informaatiolukutaito, tietoturva, media-alan lainsäädäntö). Vahvinta oli 
medialukutaidon osaaminen.  

Kyselyn tulosten pohjalta on tarkoitus kohdentaa täydennyskoulutuksia ja mahdollisesti muotoilla 
työnkuvaa. Kyselyn yhtenä tarkoituksena on vahvistaa henkilökunnan oman osaamisen tunnistamista ja 
sanoittamista. Henkilökunta on osallistunut kuluneen vuoden aikana osana hanketta järjestettyihin 
mediakasvatusalan koulutuksiin: medialukutaidon vahvistaminen kirjastotyössä sekä pakopelin ottaminen 
haltuun yhtenä toiminnallisena monilukutaitoja tukevana työtapana.  

Mediakasvatussuunnitelma: Osana hanketta on toteutettu Mikkelin seutukirjaston aikuisväestön 
mediakasvatussuunnitelma. Mediakasvatussuunnitelmaa varten on tehty laaja kirjallisuuskartoitus 
mediakasvatuksen toteuttamisen tavoista kirjastoissa alueellisesti ja valtakunnallisesti. Tämän pohjalta on 
suunniteltu ja linjattu ymmärrystä mediakasvatuksesta ja sen toteuttamisesta Mikkelin seutukirjastossa 
kirjaston ydinosaaminen, henkilökunnan resurssit ja kirjaston fasiliteetit huomioiden. Suunnitelmaa varten 
on myös kartoitettu mahdollisuuksia vahvistaa yhteistyötä etenkin paikallisten mutta myös valtakunnallisten 
toimijoiden ja yhteistyö- ja asiantuntijatahojen kanssa. Mediakasvatusta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä 
erilaisten kohderyhmien kanssa vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Mediakasvatussuunnitelma on kirjaston 
työkalu mediakasvatuksen toteuttamiseen. Mediakasvatussuunnitelma otetaan käyttöön keväällä 2020 ja 
sitä tarkistetaan säännöllisin väliajoin. 
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Aikuisväestön lukuharrastusta ja peruslukutaitoa on tuettu hankkeen aikana seuraavilla työtavoilla: 
Aikuisväestön lukuharrastusta ja sen myötä peruslukutaitoa on pyritty tukemaan hankkeen aikana 
toteutuneilla toimenpiteillä. Osa toimenpiteistä on toteutettu yhteistyössä samanaikaisesti kirjastossa 
käynnissä olleen Lukemisen unelmavuosi -hankkeen kanssa. Lukemisen unelmavuosi, valtuustoaloitteena 
alkunsa saanut mikkeliläisten yhteinen teemavuosi synnytti monenlaisia uudenlaisia tapoja edistää 
lukuinnostusta ja lukuharrastusta.  

Lukupiirit ja kirjailijavierailut: Kirjaston lukuinnostamisen perustyömuotoihin kuuluvat erilaiset lukupiirit ja 
kirjailijavierailuiden järjestäminen. Kokeiluluontoisesti verkossa Lukemisen unelmavuoden Facebookissa 
perustettiin kaksi lukupiiriä. Lukupiirit mahdollistivat kirjallisuuskeskustelun verkossa sekä 
vertaisvinkkauksen. Sosiaalisessa mediassa järjestettiin kokeiluluontoisesti myös erinäisiä 
kirjallisuuskampanjoita, joilla pyrittiin aktivoimaan ihmisiä tuomaan esille lukuharrastustaan erilaisten 
teemojen kautta niin tekstien, kommenttien kuin kuvien muodossa ja innostamaan sitä kautta vertaisia 
lukemisen pariin.  

Kirjasuositukset: Lukuinnostamista on edistetty sekä kirjaston henkilökunnan että asiakkaiden antamilla 
kirjasuosituksilla. Osana hanketta toteutettiin kokeiluna kirjaston henkilökunnan aikuisväestölle suuntaamat 
eri teemoihin tai genreihin (kauhu, spefi, päihteet) keskittyvät kirjavinkkaukset. Kirjavinkkauksiin osallistui 
viisi asiakasta, joten markkinoinnin ja ajankohdan suunnittelu mahdollisissa tulevaisuudessa järjestettävissä 
vinkkaustilaisuuksissa on tärkeää. Henkilökunnan laatimia kirjasuosituksia eri genreistä julkaistiin kesän ja 
syksyn aikana paikallisessa mediassa, Länsi-Savo-lehden Keskiviikko-liitteessä kaikkiaan 12.  Ilmaisjakelulehti 
tavoittaa lukijoita laajalti. Lisäksi Mikkelin joulunavaukseen valmisteltiin kirjasuosituksia eri genreistä 
jaettavaksi kävijöille. Suosituksia jaettiin kymmenille. 

Myös asiakkailta itseltään kerättiin viime vuoden aikana kirjasuosituksia. Suosituksia oli mahdollista jättää 
lappusilla sermiin kirjastokäyntien yhteydessä. Kaikkiaan suosituksia jätettiin 111. Vuoden päätteeksi 
suositukset koottiin vihkoseksi, joka painettiin kirjaston asiakkaiden käyttöön. Suositusten oheen 
pääkirjastolle rakennettiin kirjanäyttely vertaisvinkatuista teoksista. 

Hanke nivoutui vahvasti vuonna 2019 vietettyyn Lukemisen unelmavuoteen, jossa myös päämääränä oli 
lukuinnon nostattaminen erilaisin keinoin.  

Lukukisa-verkkopalvelu: Osana Lukemisen unelmavuotta toteutettiin Lukukisa-verkkopalvelun, lukukisa.fi, 
luominen sekä ensimmäinen kokeiluluontoinen kisakampanja. Näillä toimenpiteillä pyrittiin vahvistamaan 
paitsi lukuharrastusta myös tukemaan yhteisöllistä lukemista aikuisväestönkin kesken. Lukukisa-
verkkopalvelussa lukemisessa voi kisata kisakampanjan ajan yhden tai useamman hengen joukkueina ja 
joukkue voi koostua eri-ikäisistä ihmisistä. Osallistuminen edellyttää Lumme-kirjastojen asiakkuutta. 
Lukukisa-verkkopalvelussa oli mahdollista jättää myös kirjasuosituksia. Lukukisan ensimmäiseen kokeiluun 
osallistui kahdeksan joukkuetta. 

Kirjallisuus ja tapahtumat: Lukemisen unelmavuoden aikana kirjallisuutta ja sen teemoja pyrittiin pitämään 
esillä erilaisissa tapahtumissa ja teematilaisuuksissa, jotka oli kohdennettu etupäässä aikuisväestölle. 
Teematilaisuudet noudattelivat teemakirjaksi valitun Emmi Itärannan Teemestarin kirjan ajankohtaisia 
teemoja: teetä, puhdasta vettä, puutarhan ja luonnon hyvinvointivaikutuksia, kierrätystä ja kollektiivista 
muistia. Teematapahtumien tarkoituksena oli nostaa esille kirjallisuuden käsittelemiä aihepiirejä, nivoa 
kirjallisuutta elämään ja yhteiskuntaan ja saada ihmiset keskustelemaan kirjallisuudesta ja sen teemoista. 
Teemaillat tavoittivat kaikkiaan n. 280 osallistujaa. Osa tilaisuuksista järjestettiin kirjastolla, osa jalkautettiin 
kirjaston ulkopuolelle esimerkiksi kahviloihin. Vuoden päätteeksi pääkirjastolla järjestettiin 
kirjallisuusteemainen joulukonsertti yhteistyössä Mikkelin musiikkiopiston kuoron kanssa (100 osallistujaa). 
Teematapahtumiin liitettiin teemoja esittelevät aineistonäyttelyt. 
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Mikkelin seutukirjasto osallistui lisäksi osatoteuttajan roolissa moniin aikuisväestöllekin kohdennettuihin 
tapahtumiin. Tarkoituksena oli tuoda esille kirjaston palveluja ja aineistoja sekä kannustaa lukuharrastuksen 
pariin. Tällaisia tapahtumia olivat Meidän kohdatessa -hyvinvointitapahtuma kauppakeskus Stellassa ja 
nuorille aikuisille suunnattu LiHAppro-tapahtuma (80 kohdattua) sekä kaikenikäisten Arki haltuun -
tapahtuma (80 kohdattua) Saimaa Stadiumilla. Lukuinnostamista tehtiin mm. äänikirjojen avulla. Ravintola 
Kallioniemessä Ristiinassa vietetyssä Runon ja kirjallisuuden päivässä toteutettiin PoPUp-kirjasto (27 kävijää). 

Kirjafillari: Luettavaa eri-ikäisille vietiin viime kesänä kirjafillarilla. Kokeilussa poistokirjoja kuljetettiin 
Mikkelin keskustan alueella ihmisten ulottuville. Luettavaan pystyi tarttumaan ilman kirjastokorttiakin. 
Kaikkiaan kirjoja otettiin 101 kappaletta. Laatikkopyörä saatiin käyttöön kaupungin liikunta- ja 
nuorisopalveluilta. 11 päivää kestänyt kokeilu sai kiitosta ja sitä jatketaan mahdollisuuksien mukaan 
vastaisuudessa.  

Yhteisöllinen lukeminen: Asiakkailta kerättiin verkkoon ideoita siitä, miten lukuharrastusta voisi tukea ja 
rohkaistiin yhteisölliseen lukemiseen erilaisten kokeiluiden kautta. Kymmenet kokeilut on koottu 
Mikkelilukee-verkkosivun kokeiluarkistoon.  

 

Toimenpiteet ja vaikutukset:  

Hankkeen toimenpiteitä ja vaikutuksia voidaan arvioida niin aikuisväestön medialukutaitoa ja henkilökunnan 
mediakasvatusosaamista tukevien kuin lukuharrastusta edistäneiden toimenpiteiden osalta.  

Toteutuneilla medialukutaidon tietoiskuilla ja työpajoilla tavoitettiin laajasti asiakkaita Mikkelin 
seutukirjaston palvelualueella. Tietoiskuja myös vietiin kirjaston toimipisteiden ulkopuolelle. Medialukutaito 
kiinnosti, joskin sisällöt olivat myös valveutuneille osallistujille tuttuja. Toisaalta voi pohtia, tavoittiko palvelu 
juuri niitä, jotka olisivat tarvinneet harjaantumista näissä taidoissa. Vastaisuudessa tietoiskuja toteutetaan 
asiakasryhmien pyynnöstä räätälöidysti tai vaihtoehtoisesti laajemmalla tavoittavuudella täsmäiskuina 
ajankohtaisista julkisuuteen nousevista mediataitoaiheista, joilla on arjen relevanssia.  

Medialukupiirityyppinen kolmen kokeilukerran Aamun uutistuokio oli varsin lyhytkestoinen ja kokeiluiden 
osallistujamäärä jäi vähäiseksi. Asiakkaiden tavoittaminen aivan uudenlaisen vuorovaikutteisen toiminnan 
pariin oli haastavaa, vaikka tiedottamista tehtiin kirjaston ilmoitustaululla, verkkosivulla että 
paikallismediassa. Mahdollisuudelle rupatella kahvikupposten äärellä vaikutti olevan sosiaalinen tilaus, 
mutta medialukutaidon sisältöjen käsittelyssä oli haasteita; ajankohtaiset aiheet olivat itsessään 
kiinnostavampia. Toki kirjaston tehtäväksi voi osaltaan nähdä myös yhteiskunnallisen keskustelun tukemisen. 
Myönteistä oli huomata, että keskustelua kuitenkin syntyi ventovieraidenkin kesken. Vastaisuudessa on syytä 
harkita kokeiluiden viemistä pienemmille paikkakunnille ja kenties toteutusta kirjaston ulkopuolella.  

Sosiaalisen median testin toimivuutta ja digitaitoja tukevan tarinapajan onnistuneisuutta on mahdollista 
arvioida vasta myöhemmin.  

Henkilökunnan keskuudessa toteutettu mediakasvatusosaamisen kysely on koettu tarpeelliseksi niin 
esimiestyön kuin henkilökunnan osaamisen kehittämisen kannalta. 

Lukuharrastusta ja samalla peruslukutaitoa pyrittiin edistämään monenlaisilla asiakkaita aktivoivilla ja 
osallistavilla toimilla. Osa kokeiluista nojasi lähtökohtaisestikin asiakkaiden omatoimisuuteen ja 
itsenäisempään vastuunkantoon. Sosiaalisessa mediassa toteutuneet vuorovaikutteiset lukupiirit tai 
esimerkiksi kirjallisuuskampanjat olivat kokeiluina mielekkäitä, mutta edellyttävät osallistujilta aktiivisuutta 
sisällön tuottamisessa. Asiakkaiden tekemä vertaisvinkkaaminen oli onnistunut ja jatkoa saava osallistamisen 
tapa, jonka kautta asiakkaiden ääni saatiin kuuluviin. Vuorovaikutteiset osallistumisen muodot kokivat 
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alkuvaikeuksia: Lukukisa-verkkopalvelun kuten muiden uusien palvelumuotojen tekeminen tunnetuksi vie 
oman aikansa. Ensimmäiseen kisakampanjaan osallistuneita joukkueita oli vähän. Kokeilua jatketaan keväällä 
2020 ja siihen liitetään hyväntekeväisyysaspekti: lukemalla kirjoja voidaan tukea lukuharrastusta erilaisissa 
kohteissa. Ylipäänsä uusien kokeiluiden saattaminen asiakkaiden tietoisuuteen ja juurruttaminen 
käytänteeksi vie aikaa.  

Toteutuneet kirjallisuuteen pohjaavat teematapahtumat keräsivät kävijöitä. Sekä käsiteltävillä aiheilla että 
tiedottamisen oikea-aikaisuudella ja oikealla kohdentamisella oli keskeinen vaikutus kävijämääriin. 
Paikallislehti osoittautui tehokkaimmaksi kanavaksi tavoittaa kohderyhmiä. Tapahtumien järjestäminen on 
resursseja vievää. Yhteistyössä tehdyt kokeilut olivat onnistuneita ja esimerkiksi Kirjallinen joulukonsertti saa 
jatkoa. Tapahtumiin osallistuminen osatoteuttajana tavoittaa hyvin ja on oivallinen tilaisuus kertoa kirjaston 
aineistoista ja palveluista. Asiakkaiden tavoittaminen kirjaston ulkopuolella esim. kirjafillarilla on 
vastaisuudessakin osa Mikkelin seutukirjaston toimintaa.  

 

Jatkotoimenpiteet  

Mediakasvatusta toteutetaan jatkossa entistä vahvemmin asiakkaiden ja asiakasryhmien tarpeista käsin. 
Samalla toteutusta linjataan kirjaston ydinosaaminen tiedonhaun, aineistojen ja lukuinnostamisen 
ammattilaisena huomioiden. Aiheissa katsotaan ajankohtaisuuteen ja tuen tarpeeseen. Olemassa olevaa 
yhteistyöverkostoa hyödynnetään entistä paremmin ja verkostoa laajennetaan tarpeen mukaan. Asiakkaita 
osallistetaan kehittämään omia lukutaitojaan ja luomaan materiaaleja, kuten kirjasuosituksia. Tiedottamista 
kehitetään.  

 

Hankkeen järjestämät tapahtumat  

Hankkeessa järjestetyt mediakasvatuksen tapahtumat, koulutukset, mediakasvatustuokiot /tietoiskut + 
työpajat, medialukupiiri  

Medialukutaidon tietoiskut ja kirjaston käyttö:   
Medialukutaidon tietoisku ja työpaja: 7 kertaa, kävijöitä n. 90 
Aamun uutistuokio -medialukupiiri: 3 kertaa, kävijöitä 15 
Kurkista kirjastoon -messutapahtuma opettajille: 2 kertaa, kävijöitä n. 30? 
 
Mediakasvatuskoulutukset henkilökunnalle:  
Medialukutaidon koulutus henkilökunnalle: 2 kertaa, osallistujia 7 
Pakopelikoulutukset henkilökunnalle: osallistujia 5 (virtuaalinen pakopeli) + 4 (pakohuonepeli)? 
 
Aikuisväestön lukuharrastusta tukevat yhteistyössä Lukemisen unelmavuoden kanssa toteutetut toimet:  
Sosiaalisen median lukupiirit: osallistujia 73  
Teemakirjavinkkaukset: järjestetty 4 kertaa, osallistujia x? 
Asiakkaiden kirjasuositukset: 111 kpl 
Lukukisa-verkkopalvelu: 8 joukkuetta 
Kirjallisuuden teematilaisuudet: 4 kertaa, 280 kävijää 
LiHAppro – ja Arki haltuun -tapahtumat: 160 tavoitettua 
PopUp-kirjasto ravintola Kallioniemessä: 27 kävijää 
Kirjallinen joulukonsertti: x osallistujaa 
Kirjafillari: 101 matkaan poimittua teosta 
Yhteisöllisen lukemisen kokeilut: 30 kokeilua 
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Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit:  

Loppuraportti jaetaan yhteistyökumppaneille sekä kirjaston verkkosivuille. 

- Materiaalit liitteinä?:  
o verkkosivuille kootut mediakasvatusmateriaalit 
o mediakasvatussuunnitelma sisältäen medialukutaidon tuntimallit  
o sometesti aikusväestölle tulossa verkkosivuille 
o asiakkaiden vinkkivihkonen  
o julkaistut kirja-arvostelut LS-Keskiviikko  

 


