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Resepti Meidän uutiset – valinnaisainekurssin valmistamiseen

Tarvitset nämä:
• n. 28 oppituntia
• 1 äidinkielen ja 

kirjallisuuden opettaja
• 1 kuvataideopettaja
• 7. luokkalaisia
• Innokkuutta ja optimismia

• Tietokoneet
• Taitto- ja 

kuvankäsittelyohjelmat
• Tabletit
• Kopiokone
• Suunnitelmallisuutta
• Kärsivällisyyttä



Valmistusohjeet:

1. Tuntikohtainen kurssisuunnitelma ja opettajien
vastuualueiden jakaminen

2. Oppilasryhmään tutustuminen ja 
ryhmäytyminen, erityisen tärkeää, kun oppilaat eri
luokilta!

3. Oppilaiden motivointi ja kurssin tarjoamien
mahdollisuuksien esille tuominen

4. Yhteisten tavoitteiden asettelu kurssille
opettajien ja oppilaiden yhteistyönä (printti/digi, 
koko)

5. Lehtijutun suunnittelua ja kirjoitusharjoituksia / 
lehtikuvaksi muokkaaminen / taittaminen word-
ohjelmalla

6. Välikatsaus: vertaisarviointia ja opettajien
palautetta valmiista teksteistä, kuvista sekä taitosta

7. Retki toimitukseen (esim. HS Lasten uutiset, 
paikallislehden toimitus, Yle)

8. Isomman lehtijutun työstäminen pienryhmissä
tai yksin

9. Jutun kirjoittaminen ja taittaminen InDesign-
ohjelmalla

10. Lehden viimeistely

11. Lehden julkistamistilaisuus



Innolla odottaen, todellisuuteen törmäten

Opettajien mietteet
• Kurssin suunnitteluvaihe oli

mukavaa
• Ennakko-oletuksena oli, että

oppilaiden on helppo lähestyä
aihetta ja että he ovat innokkaita
kirjoittajia

• Innostus siitä, että kurssi täyttää
kaikki opetussuunnitelman
tavoitteet (aktiivinen
osallistuminen, mediakriittisyys)

• Kurssi, josta voi olla oikeasti hyötyä
elämässä

• Oppilaiden ääni kuuluviin, lupa
ilmaista itseään ja tuoda esiin
asioita, jotka ovat omassa elämässä
tärkeitä



Innolla odottaen, todellisuuteen törmäten



Mistä haluamme
kirjoittaa?



• Tunnelman kiteytti oppilaan
kysymys: ”Pitääkö tämän olla 
totta?”

• Aiheiden keksiminen omasta
ympäristöstä oli vaikeaa (esim. 
Kerava, Putin, Donald Trump, sää, 
horoskooppi, ristikko)

Koulumoodi yllätti
• Opettajien täytyi motivoitua

uudelleen, oppilaat eivät olleet
heti alussa innolla mukana

• Oppilailla oli vaikeuksia keksiä
juttujen aiheita

Innolla odottaen, todellisuuteen törmäten



Harjoitus: Kuvan ja tekstin
yhdistävä voima



Harjoitus: Kuvan ja tekstin
yhdistävä voima



Taittoharjoitus



Lehtijuttujen kirjoittaminen – äikän open näkökulma
Aluksi opiskelimme uutisen peruspiirteet ja 
puhuimme myös kriittisestä 
suhtautumisesta erilaisiin uutisiin. Lisäksi 
kävimme läpi erilaisia juttutyyppejä, joita 
lehdistä löytyy. Perehdyimme myös 
haastattelun tekemiseen ja 
haastattelukysymysten muotoiluun, koska 
useat oppilaat halusivat tehdä gallupeja 
luokkakavereilleen. Muutama oppilas kävi 
lopulta haastattelemassa 
eduskuntavaaliehdokkaitakin.

Kurssin aikana on kirjoitettu uutisia yksin ja 
pareittain. Uutisten lisäksi on ehditty
kirjoittaa mielipidekirjoituksia, arvosteluita
sekä matkakertomuksia.

Sovimme kurssin alussa, että jokainen kirjoit
taa kurssin aikana uutisen ja lisäksi yhden tai
useamman omavalintaisen jutun.

Uutisaiheiden löytäminen oli aluksi vaikeaa
mutta kurssin edetessä ja ryhmän tullessa
tutummaksi, alkoi omaa ääntä ja 
rohkeuttakin löytyä.

Jatkossa on erityisen tärkeää käyttää aikaa
rinnakkaisluokkien ryhmäyttämiseen, jotta
lehden toimitus olisi yhtenäisempi ja 
tavoitteena olisyksi yhteinen koulun lehti. 
Tärkeää on myös varata aikaa tekstien
muokkaamiseen ja runsaaseen palautteen
antoon (itsearviointi, vertaisarviointi, open 
palaute).



Visuaalinen näkökulma

Vaikka oppilaat ottavat kuvia nykyään
runsain määrin, olin yllättynyt, miten
vähän he olivat entuudestaan
kiinnittäneet huomiota lehtikuviin. 
Lehtikuvan ja lehden visuaalinen ilme
otetiin ikään kuin annettuna.

Kurssilla olisi hyvä käyttää enemmän
aikaa valokuva-analyysiin sekä
perinteiseen printtilehtianalyysiin, jotta
erilaiset visuaaliset mahdollisuudet
hahmottuisivat oppilaalle laajemmin.

Oikokatu 7. Oppilaat askartelemassa auringonkukka-aiheisia töitä pulpeteissaan Oikokadun kansakoulussa. www.helsinkikuva.fi



Lehti julkaistaan 23.5.2019

Olemme tyytyväisiä projektimme 
lopputulokseen. Kurssin kuluessa olemme 
huomanneet useita kehityskohteita.
• Koulumoodi
• Aiheen valinta
• Vaikuttamisen mahdollisuuden sokeus

Kahden opettajan yhteistyö 
suunnitteluvaiheessa oli antoisaa.


