		

Läheinen

		

Ajankohtainen

		

Yllättävä

		

Tärkeä		

		

Kiinnostava

IDEOINTI

Toimittaja ideoi ja kirjoittaa juttuja tärkeistä aiheista lehteen, radioon, televisioon tai verkkojulkaisuun.
Uutisnokka = hyvä toimittaja ”haistaa” mielenkiintoiset uutisaiheet sieltäkin, missä muut eivät niitä hoksaa.
Uutispäällikkö = toimittajien päällikkö lehdessä, johtaa uutistoimintaa ja vastaa juttujen laadusta ja sisällöstä.
Viime kädessä julkaisun linjasta vastaa päätoimittaja.
Uutisankka = uutinen, joka ei ollutkaan totta.
Toimitus = lehden tai muun viestintävälineen työntekijät, jotka osallistuvat juttujen tekemiseen. Lehdessä on lisäksi 		
töissä mm. ilmoitusten myyjiä.
Juttuvinkki = lukijat voivat vinkata mielenkiintoisista juttuaiheista toimitukseen
Uutispalaveri = toimittajien, valokuvaajien ja muun toimituksen kokous, jossa pohditaan päivän uutisaiheita ja
päätetään jutuista.

5. Lopuksi voit vielä pyytää kertomaan aiheesta omin sanoin, esim. näin:
”Haluatko vielä kertoa jotakin?”

4. Tarkista haastateltavan nimi ja sen kirjoitusasu.

3. Kirjoita vastaukset ylös tai tallenna ne esimerkiksi tabletilla.

2. Katso haastateltavaa silmiin ja kysy kuuluvalla äänellä. Jos et ymmärrä tai saa selvää
vastauksesta, kysy rohkeasti uudestaan.

1. Mieti kysymykset etukäteen ja kirjoita ne paperille ylös.

Viisi vinkkiä haastattelemiseen:

Internetistä
Toimittaja kirjoittaa totta!
Kirjoista ja kirjastosta
Käyttämällä silmiäsi ja korviasi
Haastattelemalla aiheesta tietäviä ihmisiä

Kun toimittaja on keksinyt juttuaiheen ja näkökulman, alkaa tietojen metsästys.
Tässä tarvitaan Uunan hyvää uutisnokkaa! Seuraavilla ohjeilla pääset vauhtiin:

Miten saat tietoa?

Kannattaa pitää
silmät ja korvat avoimina.
Juttuaiheita on
joka puolella!

1. Mieti, mistä aiheesta sinä olet kiinnostunut? Samanlaiset aiheet
voivat kiinnostaa myös ystävääsi ja kenties koko luokkaa.
2. Tärkeästä aiheesta on tarpeen tehdä juttu. Mikä on koulunne
tai luokkanne isoin uutinen juuri nyt?
3. Hyvässä jutussa piilee yllätys. Jos tapahtuu jotain
poikkeuksellista, kannattaa tehdä siitä juttu.
4. Mikä on ajankohtaista juuri nyt tai mikä puhuttaa kavereiden
keskuudessa?
5. Usein luokan lehden uutiset tapahtuvat lähellä kouluanne tai
ne tutuvat teistä läheisiltä ja tutuilta.

Hyvä juttuaihe on:

2. TIEDONHANKINTA

1.

Vikkilän Sanomien toimittajat neuvovat, miten juttuihin saadaan säpinää!
Näillä ohjeilla saatte tehtyä vaikkapa oman luokkanne lehden.

Vikkilän väen vinkit toimittajille

5.

4.

3.

Hmm, tämä taitaa olla
sellainen erikoislähikuva.

Jutun voi kirjoittaa
myös yhdessä kaverin
kanssa – kannattaa kokeilla!

1. Lue juttu kokonaan läpi. Löydätkö kirjoitusvirheitä?
2. Tarkista vielä henkilöiden nimet. Oma nimi on jokaiselle tärkeä, sen täytyy olla jutussa
oikein.
3. Anna kaverin lukea juttusi. Toinen saattaa huomata tekstissä jotain,
mitä et itse tule ajatelleeksi.
4. Tuntuuko, ettet ole ihan varma, mitä haastateltava on tarkoittanut?
Kysy ja tarkista vielä kerran: se ei ole noloa, vaan hyvän toimittajan
merkki.
5. Tarkista, vastaako otsikko jutun sisältöä.

Valle Valppaan tarkistuslista:

TARKISTUS

5. Jos jutussasi on kuva, muista miettiä myös kuvateksti.

4. Mieti jutullesi naseva otsikko. Mikä on jutussasi kaikista kiinnostavinta?

3. Jutun ei tarvitse tulla kerralla valmiiksi. Kirjoita aluksi ensimmäinen versio,
pyydä kaverilta palautetta ja viilaa sitä sen jälkeen.

2. Kaikki löytämäsi tieto ei varmaankaan mahdu juttuun – muista karsia.

1. Hyvä suunnittelu on kaiken a ja o. Mieti aluksi, mikä on
juttusi pääasia. Mitä kiinnostavaa haastateltava sanoi?

Kirjoittaja Kaiun vinkit jutun kirjoittajalle:

KIRJOITTAMINEN

4. Ota monenlaisia kuvia. Kokokuvassa kuvattava näkyy kokonaan, puolikuvassa
näkyy vain ylävartalo ja lähikuvassa vain kasvot.

3. Pidä juttuaihe mielessä. Kuva ja juttu liittyvät aina yhteen.

2. Moni ottaa kuvia aluksi liian kaukaa.
Mene niin lähelle kuin pystyt.

1. Huolehdi, että jutun päähenkilöt pääsevät kuvissa esille.

Reportteri Ruun vinkit valokuvaajalle:

Valokuvaaja ottaa paljon erilaisia kuvia juttua varten.
Etukäteen on vaikea tietää, millainen tai minkä kokoinen kuva lehteen päätyy.

Kuvat ovat mahdottoman tärkeitä lehtijutussa,
tietää Reportteri Ruu. Jos joku ei osaa tai jaksa lukea
koko juttua, hän näkee kuvasta, mistä juttu kertoo.

KUVITUS

