


Hups, unohdit kysyä 
haastateltavan koko 
nimen. Palaa 3 ruutua 
taaksepäin.

Nyt pääset kirjoittamaan 
juttuasi. Keksi samalla  
otsikko eli mieti, mikä  
jutussasi on kaikista  
kiinnostavin asia.  
Mikä se on?

Kirjoitat juttuasi kahden 
heittovuoron ajan.

Kello käy, ja Vikkilän  
Sanomien painokoneita 
aletaan valmistella lehden 
painamista varten.  
Sinulle tulee kiire, mutta 
pinnistelet juttusi  
valmiiksi. Hyppää yksi 
askel eteenpäin.

Juttusi valmistuu hyvää 
vauhtia. Kerro vielä, miksi 
aiheesi on tärkeä. 

Jatka peliä normaalisti. 

On kirjoittamisen aika. 
Aloita jutun kirjoittaminen 
kaikista tärkeimmästä  
aiheeseen liittyvästä asiasta. 
Mikä se on mielestäsi?

Kirjoitat juttuasi kahden 
heittovuoron ajan. 

Et ole ihan varma 
siitä, mitä haastateltava 
tarkoitti. Hoksaat, että 
sinun täytyy kysyä asiaa 
uudestaan.  
Hienoa – taitava  
toimittaja on varma 
siitä, mitä kirjoittaa. 
Pääset 2 ruutua  
eteenpäin.

Juttu on ehditty jo julkaista 
verkossa, kun huomaat 
että siihen on jäänyt virhe. 
Korjaat heti virheen ja 
kerrot, miten juttua on muu-
tettu. Kaikille sattuu joskus 
virheitä, mutta hienoa, että 
teit korjauksen. Jatka peliä 
normaalisti.

Olet kirjoittanut juttusi 
valmiiksi ja annat sen 
haastateltavalle luetta-
vaksi. Hyvä! On reilua ja 
oikein antaa haasta 
teltavan lukea omat  
kommenttinsa ennen 
kuin juttu on täysin 
valmis. Loikkaa yksi  
askel eteenpäin.

Hienoa, olet päässyt 
toimittajan työssäsi 
liikkeelle. Nyt mieti 
seuraavaa: jos menet 
kirjastoon, millaisista 
kirjoista saat tietoa  
juttuasi varten?

Sinä saat tehdä Vikkilän Sanomien 
eläinsivulle jutun lemmikki- 
eläimestä. Vastaa kysymyksiin ja 
suunnittele juttusi.
1. Mistä eläimestä haluat  
    tehdä jutun?
2. Millaisen jutun teet aiheesta?    
    Valitse jokin vaihtoehdoista:
a) Jutussa annetaan käytännön   
     vinkkejä lemmikin hoitamiseen.
b) Juttu kertoo allergisesta lapsesta,   
     joka haaveilee tästä lemmikistä.
c) Keksi aiheen tekotapa itse.

Vikkilän Sanomiin on tullut toive, että 
kouluruokailusta olisi mukava lukea 
juttu. Sinä saat sen tehtäväksi. Ennen 
aloittamista valitse yksi seuraavista:
1. Suosituimmat kouluruuat  
    eri luokilla.
2. Millaista oli mummisi  
     kouluruoka? 
3. Koulun keittiön kiinnosta- 
     vimmat koneet.
4. Keksi itse, millaisen jutun  
     teet aiheesta. 

Vikkilän Sanomissa mietittiin, mitä 
oppilaat puuhaavat välitunneilla. 
Sinä pääset kirjoittamaan tästä 
aiheesta. Mieti, millaisen jutun teet 
ja valitse yksi seuraavista:
1. Kolme suosituinta TAI  
    vauhdikkainta välituntipuuhaa.
2. Unelmien välituntisäännöt,  
    oppilaat keksivät itse. 
3. Keksi itse, millaisen jutun  
    haluat tehdä aiheesta.

Sinä saat ryhtyä Vikkilän Sanomien 
urheilutoimittajaksi. Koululla järjes-
tetään luokkien välinen jalkapallo-
turnaus. Saavut jalkapallokentän 
reunalle. Vastaa kysymyksiin;

1. Mitä näet ensimmäisenä? 

2. Mitä asioita jalkapallo- 
    aiheisessa jutussa pitää  
    ainakin kertoa?

Nyt sinulla on juttu-
aihe, ja seuraavaksi 
tarvitset lisätietoja. 
Lähdet etsimään 
tietoa internetistä. 
Millä hakusanoilla 
saat parhaiten tietoa 
aiheestasi?

Vikkilän Sanomien  
toimittajat ovat hyviä 
hankkimaan tietoa  
juttujaan varten.
Mistä muualta voit saada 
tietoa aiheestasi kuin 
etsimällä internetistä tai 
haastattelemalla ihmisiä?

Vikkilän Sanomissa  
pidetään tärkeänä, 
että jutuissa haasta-
tellaan aina asiasta 
tietäviä ihmisiä.  
Ketä sinä haastattelet 
juttuasi varten? Mitä 
kysyt häneltä?

Piirrät juttuun itse kuvan. Siitä  
tulee niin hieno, että muutkin 
lehdet haluaisivat käyttää sinun 
piirrostasi jutuissaan. Saavatko he?
Valitse oikea vastaus ja tarkista sen 
jälkeen ohjepaperista, miten etenet.
a) Ei. Vain piirtäjällä on oikeus  
    omaan piirrokseensa.
b) Jos sinä annat luvan, sitä voidaan  
     käyttää. 
c) Kyllä. Kaikkea voidaan aina  
    julkaista vapaasti. 2

Päätätte uutispäällikön kanssa, että 
kuvaat videokuvaa juttuasi varten. 
Ehdotat, että menet hyvään piiloon 
ja kuvaat sieltä salaa.
 Valitse oikea vastaus ja tarkista sen 
jälkeen ohjepaperista, miten etenet.
a) Tosi hyvä idea! Näit saat taatusti  
    hyvää kuvaa aiheesta.
b) Soo soo. Et saa kuvata mitään  
    salaa.
c) Kuvata saat, mutta kuvan saa  
    julkaista ainoastaan silloin, kun      
    olet kysynyt kuvattavilta luvan. 3

Otat valokuvia juttuasi varten. Räp-
sit kuvia niin kaukaa, että kuvattavat 
näkyvät kuvissa ihan pieninä.  
Tuleeko näin hyviä valokuvia? 
 Valitse oikea vastaus ja tarkista sen 
jälkeen ohjepaperista, miten etenet.
 a) Ihan ok. Kuvat eivät muutenkaan   
    ole kovin tärkeitä jutun yhteydessä.
b) Hyvä! Näin kaikki näkevät, missä  
    kaikki tapahtuu.
c) Mene lähemmäs kuvattavia.  
    Jutussa esiintyvien ihmisten tai  
    eläinten täytyy näkyä selvästi. 41

Hups, unohdit ottaa juttuusi kuvan. 
Mikä neuvoksi?
Valitse oikea vastaus ja tarkista sen 
jälkeen ohjepaperista, miten etenet.

a) Ei hätää, otan kuvan jonkun toisen   
    julkaisemasta uutisesta netistä.
b) Juttu toimii oikein hyvin ilman  
     kuvaa.
c) Mietin, miten voisin kuvittaa jutun  
    jälkikäteen, ja otan itse kuvat.


