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Tampereen yliopisto 

Osallistuin median ja viestinnän alan tutkijoiden IAMCR-konferenssiin, joka järjestettiin tänä vuonna 

Madridissa (https://iamcr.org/madrid2019). IAMCR osoittautui aidosti globaaliksi konferenssiksi, jossa oli 

eurooppalaisten lisäksi runsaasti osallistujia muilta mantereilta (esim. Afrikka, Etelä-Amerikka, Aasia). 

IAMCR-yhdistys edistää tiedotusvälineiden ja viestinnän tutkimusta kaikkialla maailmassa keskittyen 

yhteiskuntapoliittisiin, teknologisiin, poliittisiin ja kulttuurisiin prosesseihin. 

IAMCR-konferenssin eri jaostoihin ja työryhmiin lähetettiin tänä vuonna yhteensä yli 3 600 esitysehdotusta 

(abstraktia), mikä oli kaikkien aikojen ennätys. Ehdotuksista noin 2 100 hyväksyttiin esitettäväksi. Esitykseni 

”Media Education for the Inclusion of At-Risk Young People” hyväksyttiin esitettäväksi mediakasvatuksen 

tutkimuksen jaostossa (MER). Esityspaperini perustui Tampereen yliopistossa toteutetun Nuoret estradille: 

toimijaksi monilukutaidolla -tutkimuksen (2015–2017) päätuloksiin. Toimin hankkeen koordinaattorina ja 

päätutkijana 10-henkisessä tutkijaryhmässä. Tämän Koneen Säätiön rahoittaman tutkimuksen 

keskeisimmät yhteistyökumppanit olivat Sanomalehtien Liitto ja Aikakausmedia. 

Media-alan tutkimussäätiön apuraha mahdollisti esitellä Nuoret estradille -tutkimuksen päätuloksena 
suunnittelemaani inklusiivisen mediakasvatuksen mallia ensimmäistä kertaa ulkomailla (ks. lisää: 
https://blogs.uta.fi/mediakasvatus/2018/01/30/inklusiivista-mediakasvatusta/).  

Esitykseni perustui tulossa olevaan artikkeliin (ref.): Pienimäki, M. & Kotilainen, S. (2020) "Media education 
for the inclusion of at-risk youth: Shades of democracy 2.0 from Finland". Teoksessa: Hoechsmann, M.; 
Carr, P. R. & Thésée, G. (toim.) Education for Democracy 2.0: Global Voices for Critical Media Literacy. 
Boston & Rotterdam: Sense Publishers. 

Nuoret estradille -tutkimus pähkinänkuoressa 

Tutkimuksessa etsittiin keinoja edistää nuorten monilukutaitoa (eritoten medialukutaitoa), oman äänen 

kuulumista ja yhteiskuntaan osallistumista omien mediasisältöjen tekemisen ja julkaisemisen kautta. 

Tutkimus kohdistui nuoriin, jotka olivat toisen asteen nivelvaiheessa ja joilla oli sosiaalisia, psyykkisiä ja/tai 

kognitiivisia vaikeuksia (esim. masennusta, koulukiusaamistausta, keskittymishäiriö) tai he elivät muutoin 

haastavaa elämäntilannetta (esim. maahanmuutto, vaikeuksia perheessä). Tutkimukseen osallistui lähes 

100 nuorta, joista tosin lähes kolmannes jättäytyi pois ensitapaamisen jälkeen.  

Toimintatutkimuksessa järjestettiin pilotti ja seitsemän mediatyöpajaa ympäri Suomea yhteistyössä 

nuorisotalojen, työttömien nuorten työpajan ja ryhmäperhekodin kanssa. Työpajoissa nuoret tekivät 

itseilmaisuun perustuvia mediateoksia (esim. valokuvia, videoita, lehtiartikkeleita, Google-runoja) ja heille 

tarjottiin mahdollisuuksia julkaista teoksiansa sosiaalisessa mediassa ja ns. valtamediassa. 

Tutkimustuloksena inklusiivisen mediakasvatuksen malli 

Tutkimustuloksia analysoitaessa kiteytyi viisi avaintekijää, jotka ovat keskeistä huomioida järjestettäessä 

vastaavia mediatyöpajoja kouluissa ja nuorisotyössä. Haavoittuvien nuorten osallistumismotivaation ja 

myös eettisesti kestävän osallistamisen perustavaksi lähtökohta paljastui (1) turvalliset tilat (safe spaces). 

Hankkeen nuoret osallistuivat työpajoihin vain, kun he kokivat osallistumisensa alusta pitäen ”turvalliseksi”. 

Kokemus turvallisuudessa syntyi esimerkiksi kannustavan ilmapiiriin ja informaalin toiminnan kautta. 

Tärkeäksi osoittautui myös, että nuoret eivät kohtaa esimerkiksi (lisää) kiusaamista sosiaalisessa mediassa.  
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Nuorten motivaatio osallistua ja itse osallistuminen kasvoivat (2) välittävän vuorovaikutuksen (caring 

interaction) myötä. Esimerkiksi koulussa tai ystäväpiirissä ikäviä kokemuksia kohdanneet nuoret tarvitsivat 

paljon vahvistusta identiteetilleen ja kokemuksen siitä, että heistä välitetään aidosti, jotta he uskalsivat ja 

halusivat osallistua työpajatoimintaan. Itseilmaisuun perustuvien mediateosten tekeminen tarjosi nuorille 

mahdollisuuden saada positiivista palautetta sekä identiteetistään että mediataidoistaan. Työpajaohjaajat 

panostivat myös luottamuksellisten suhteiden rakentamiseen suhteessa nuoriin ja nuorten kesken.   

Monilla nuorilla oli itsetunnon haasteita. Mediatyöpajoissa osoittautuikin keskeiseksi (3) luottaa nuorten 

kyvykkyyteen jo lähtökohtaisesti (trust in competence), mikä tapahtui esimerkiksi pyydettäessä nuoria 

toistensa vertaisohjaajiksi. Monilla nuorilla olikin kätkettyjä mediataitoja ja mediaan liittyvää tietoa, joka 

pääsi esille vertaisohjauksessa. Kun nuoret kokivat, että ohjaajat luottivat heidän kykyihinsä, tämä vahvisti 

heidän uskoa omiin kykyihinsä ja innosti heitä yrittämään enemmän – jolloin lopputuloksena oli monesti 

jotakin mitä, nuoret saattoivat itsekin arvostaa. Kyvykkyyden tunnetta vahvistettiin myös etsimällä nuorten 

vahvuuksia ja kehittämällä heidän itsereflektiotaitoja. 

Nuoret estradille -hanke vahvisti aiempien tutkimusten tulosta, että nuoret saa paremmin houkuteltua 

opiskelemaan medialukutaitoa oman mediatekemisen kautta kuin esimerkiksi analysoimalla jo julkaistuja 

mediateoksia. Hankkeessa ilmeni kuitenkin, että haavoittuvien nuorten kohdalla omien mediasisältöjen 

tekeminen ei sinänsä riitä valtauttamaan heitä ja motivoimaan osallistumaan työpajaan ja mediakulttuuriin. 

Tutkimuksessa osoittautui tärkeäksi, että nuoret ylittävät itsensä, eli tehdyt mediateokset olivat heidän 

mielestään hienoja. Vaikuttavien mediateosten syntyminen edellytti luovuutta edistävien menetelmien 

käyttöä työpajoissa. (4) Luova mediatekeminen (creative media-making) motivoi nuoria osallistumaan ja 

kehitti heidän mediataitoja ja -lukutaitoaan, kuten ymmärrystä median representatiivisesta luonteesta.  

Nuorille tarjotut tilaisuudet julkaista omia teoksiaan olivat merkittäviä monessa mielessä. (5) Autenttinen 

toimijuus (authentic agency) kasvatti nuorten medialukutaitoa, sillä vuorovaikutus omien mediateosten 

yleisöjen kanssa valaisi heille esimerkiksi sitä, miten erilaiset yleisöt voivat tulkita heidän teoksiaan. Teosten 

julkaisemisen kautta nuoret saivat palautetta omista teoksistaan ja siten vahvistusta kyvykkyyden tunteelle. 

Lisäksi omien sisältöjen julkaiseminen esimerkiksi nuorten lehdessä ja valokuvanäyttelyssä tuotti heille 

arvokkaan, myönteisen kokemuksen yhteiskunnassa mukana olosta (inkluusiosta) ja kehitti omaehtoista 

toimijuutta mediakulttuurissa.  

Inklusiivisen mediakasvatuksen mallin avaintekijöiksi kirkastui siis turvalliset tilat, välittävä vuorovaikutus, 

luottamus kyvykkyyteen, luova mediatekeminen ja autenttinen toimijuus. Nämä viisi avaintekijää voivat 

kasvattaa nuorten motivaatiota ja rohkeutta osallistua medioituneeseen yhteiskuntaamme, lisätä heidän 

kykyjään olla mukana yhteiskunnassa työpajatoiminnassa kehittyvine mediataitojen ja -lukutaidon ansiosta 

sekä tarjota myönteisiä, autenttisia kokemuksia yhteiskuntaan kuulumisesta. 

Konferenssin anti 

MER-jaoston kuulijat kokivat inklusiivisen mediakasvatuksen mallin merkittäväksi tutkimustulokseksi ja siitä 
käytiin vilkasta keskustelua esitysten jälkeen. Palaute vahvisti uskoani jatkaa tutkimustyötä tällä samalla 
sektorilla. Pidin esitykseni sattumalta kahdesti. Kun pari esittäjää ei saapunut erääseen sessioon, tarjouduin 
pitämään esitykseni jo etukäteen ja myöhemmin sille alun perin kaavaillulla paikalla. Sain esitykselleni siis 
tavanomaista laajemman yleisön. Toimin itse myös MER-sektion yhden session puheenjohtajana. 

Konferenssin globaali luonne oli ehdottomasti sen vahvuuksia, sillä lukuisat esitykset tuottivat minulle laaja-
alaisen näkemyksen mediatutkimuksen ja mediakasvatuksen nykytilasta ympäri maapalloa. Konferenssin 
ilmapiiri oli välitön ja toisiin osallistujiin tutustuttiin aktiivisesti. Konferenssi vahvistikin ohuita suhteitani 
muutamiin arvostettuihin, kansainvälisiin mediakasvatustutkijoihin (esim. Portugalissa, Kanadassa). Loin 
myös uusia kontakteja mm. Unkariin ja Belgiaan. Erityisesti MER-sektion sessioiden puheenjohtajien 
yhteinen illallinen tarjosi mahdollisuuden tutustua keskeisiin alan toimijoihin. 

Konferenssi oli siis erittäin antoisa sekä omien tutkimustulosten levittämisen että kansainvälisen 
verkostoitumisen suhteen. 

Kiitän Media-alan tutkimussäätiötä lämpimästi sen myöntämästä matka-apurahasta! 


