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Pajan kesto 6 x 2 h 

Pajan tavoitteena: 

•Tutustua monipuolisesti eri medioihin 
•Kokeilla ennakkoluulottomasti •Kokeilla ennakkoluulottomasti 
median tekemistä 
•Osallistua mediakriittiseen 
keskusteluun ja itsearviointiin 

Pajan kesto 6 x 2 h 

Pajan tavoitteena: 

Tutustua monipuolisesti eri medioihin 
Kokeilla ennakkoluulottomasti Kokeilla ennakkoluulottomasti 

Osallistua mediakriittiseen 
keskusteluun ja itsearviointiin



•  Tutustuminen 
sanomalehtiuutiseen, 
uutiskysymysten tekeminen 

•  Uutisten tekeminen lehtiverstas 

1. kerta: sanomalehdet 

•  Uutisten tekeminen lehtiverstas 
ohjelmalla. 

sanomalehtiuutiseen, 
uutiskysymysten tekeminen 
Uutisten tekeminen lehtiverstas 

1. kerta: sanomalehdet 

Uutisten tekeminen lehtiverstas



• 
iltapäivälehdet 

•  Tarkkaillaan lehden värimaailmaa. 
•  Tehdään omia iltapäivälehtiä 

PowerPointilla. 

Peitetään 
iltapäivälehden 
kansi. Tutustutaan 
lehden sisältöön ja 
yritetään selvittää, 

2. kerta: 
iltapäivälehdet 

yritetään selvittää, 
mitkä sisällöt on 
nostettu etusivulle. 

Tarkkaillaan lehden värimaailmaa. 
Tehdään omia iltapäivälehtiä



•  Tutustutaan erilaisiin 
aikakauslehtiin. 

•  Yritetään löytää 
lehdille 
oikea kohderyhmä. 

aikakauslehdet 

oikea kohderyhmä. 

•  Mietitään omia 
lempilehtiä perusteluineen 

•  Tehdään omia aikakauslehtiä 
osoitteessa: www.kansikuva.fi 

Tutustutaan erilaisiin 
aikakauslehtiin. 
Yritetään löytää 
lehdille 
oikea kohderyhmä. 

3. kerta: 
aikakauslehdet 

oikea kohderyhmä. 

lempilehtiä perusteluineen 
Tehdään omia aikakauslehtiä 
osoitteessa: www.kansikuva.fi



•  Tutustutaan Ylen Tehoston sekä 
ulkomaalaisiin 
tehosteäänisivuihin (free sounds) 

•  Kirjoitetaan juonellinen tarina tai 

4. kerta: kuunnelma 

•  Kirjoitetaan juonellinen tarina tai 
valitaan valmis dialogi 

•  Äänitetään dialogi Audacity 
äänieditoriohjelmalla 

•  Liitetään löydetyt äänitehosteet 
dialogiin 
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tehosteäänisivuihin (free sounds) 
Kirjoitetaan juonellinen tarina tai 

4. kerta: kuunnelma 

Kirjoitetaan juonellinen tarina tai 
valitaan valmis dialogi 
Äänitetään dialogi Audacity 
äänieditoriohjelmalla 
Liitetään löydetyt äänitehosteet



•  Tutustutaan Mediakompassin 
sivujen elokuvanteko 

•  Kirjoitetaan yhdessä kolmen 
kohtauksen lyhytelokuva 

5. kerta: lyhytelokuva 

kohtauksen lyhytelokuva 
•  Kuvataan elokuva 
•  Opetellaan videokuvan sieppaus 

ja editointi MovieMaker 
ohjelmalla 

Tutustutaan Mediakompassin 
sivujen elokuvantekoohjeisiin 
Kirjoitetaan yhdessä kolmen 
kohtauksen lyhytelokuva 

5. kerta: lyhytelokuva 

kohtauksen lyhytelokuva 
Kuvataan elokuva 
Opetellaan videokuvan sieppaus 
ja editointi MovieMaker



•  Tutustutaan UutisMixi 
ohjelmaan 

•  Jaetaan oppilaat ryhmiin. 
•  Jokainen ryhmä vastaa yhdestä 

6. kerta: oma uutislähetys 

•  Jokainen ryhmä vastaa yhdestä 
uutisesta 

•  Kuvataan uutiset ja editoidaan 
Moviemakerohjelmalla 

Tutustutaan UutisMixi 

Jaetaan oppilaat ryhmiin. 
Jokainen ryhmä vastaa yhdestä 

6. kerta: oma uutislähetys 

Jokainen ryhmä vastaa yhdestä 

Kuvataan uutiset ja editoidaan 
ohjelmalla


