
 

 
Toiminimi Arja Kitola, Retkitie 6, 23100 Mynämäki 

+358 50 441 8660, arja.kitola@tmikitola.fi 
Y-tunnus 2075760-9 

www.tmikitola.fi, www.facebook.com/TmiKitola 

 

 

 

VAKKATORI - HANKERAPORTTI (1.1.2014-31.12.2015) 

 

 



13.1.2016 

Sivu 2/24 

1. Hankkeen tavoitteet ja niiden toteutuminen ................................................................................. 3 

2. Toiminnan organisointi ................................................................................................................. 4 

3. Vakkatorin yhteistyötahot ............................................................................................................. 5 

4. Vakkatorin toiminta ....................................................................................................................... 5 

5. Vakkatorin oppilasprojektit ........................................................................................................... 7 

5.1. Heurekan tiedekasvatusmessut ............................................................................................ 7 

5.2. Turun kirjamessut .................................................................................................................. 8 

5.3. Vierailu Westpointille Länsi-Suomen toimitukseen ja painotaloon ...................................... 11 

5.4. Printtilehti ............................................................................................................................. 13 

5.5. Talk show Yle areenaan ...................................................................................................... 14 

6. Yhteistyö Turun yliopiston Lasten yliopiston kanssa .................................................................. 17 

7. Kouluissa , kirjastoissa ja lehdessä tehty Vakkatori-työskentely ............................................... 17 

8. Hankkeen arviointia .................................................................................................................... 19 

9. Liitteet ......................................................................................................................................... 21 

Liite 1. Kutsu hankkeen tiedotustilaisuuteen .............................................................................. 21 

Liite 2. Infokirje levikkialueen kuntiin........................................................................................... 22 

Liite 3. Verkostotiimin  ja ohjausryhmän kokoonpano ................................................................ 24 

 

  



13.1.2016 

Sivu 3/24 

1. HANKKEEN TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 

Vakkatori-hankkeen tavoitteena oli luoda Vakka-Suomen Sanomien sähköiseen 

paikallislehteen levikkialueen kouluille omat alasivut ja tuottaa niille oppilastyönä 

oppiainerajat ylittävien ilmiöiden uutisointia. Vakkatorista syntyi lasten ja nuorten 

tekemä verkkolehti lapsille ja nuorille. Vakka-Suomen Sanomien sähköiseen 

paikallislehteen luotiin levikkialueen kouluille omat alasivut ja niille tuotettiin 

oppilastyönä lapsia ja nuoria itseään kiinnostavia juttuja sekä oppiainerajat ylittävien 

ilmiöiden uutisointia. Oppiainerajat ylittäviä eheyttäviä aihekokonaisuuksia 

(=verkkolehden toimituksia) olivat kulttuuri, matkakertomukset, ulkomaat, uutiset, 

viihde, luonto, yhteiskunta, vaikuttaminen, muoti, urheilu ja yleisönosasto. Oppilaat 

ehdottivat uusiksi "toimituksiksi" mm. peliarviointeja, tekniikkaa, fiktiota, historiaa, 

vitsejä, erilaisia testejä sekä kieliä ja kansainvälisyyttä.  

Hankkeen aikana oppilaat tuottivat sähköiseen verkkolehteen erilaista materiaalia 

oppiainerajat ylittävän toimitustyöskentelyn ja tutkivan oppimisen periaatteella.  

Oppilaat työskentelivät pääasiassa oppituntien puitteissa, mutta myös esim. 

kerhotoiminta, projektityyppinen tai omaehtoinen työskentely oli mahdollista.  

Työskentelyllä pyrittiin siihen, että oppilaiden kirjoittamisen, ymmärtämisen ja 

ajattelun taidot, ajankohtaisen tiedon hankintataidot, laaja-alaiset sisällöntuotannon 

taidot, digitaalisen ja sosiaalisen median taidot sekä monilukutaito vahvistuvat. 

Toiminnassa otettiin huomioon, että oppilaiden kyky tuottaa, esittää, arvioida, 

arvottaa ja tulkita erilaisia median viestejä vahvistuisi. Toiminta kehitti osallisuutta ja 

osallistumista ja oppilaiden kiinnostus aktiiviseen kansalaisuuteen ja vaikuttamiseen 

omassa lähiyhteisössä kasvoi. 

Koulukohtaisen työskentelyn lisäksi koulut tekivät useissa projekteissa yhteistyötä yli 

koulu- ja kuntarajojen. Myös hyvinkin eri ikäiset oppilaat työskentelivät yhdessä 

yhteisen tavoitteen ja projektin eteen. Nuorimmat oppilaat olivat esikouluikäisiä ja 

vanhimmat lukiolaisia ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita. Projekteissa oli aina 

mukana myös jokin koulun ulkopuolinen toimijataho, joten koulun yhteistyökulttuuri 

ulkopuolisten toimijoiden kanssa vahvistui. Projekteissa opittiin aihekohtaisen 

substanssiosaamisen lisäksi myös mediaympäristöissä tarvittavia laaja-alaisia  

toimintataitoja ja sisällöntuotannon taitoja (mm. haastattelutaitoja, valokuvaamista, 

mielipiteiden esittämistä ja argumentointia). Myös erilaisten analyysien tekeminen 

tuli tutuksi monille oppilaille.    

Joissakin kouluissa perustettiin oppiainerajat ylittäviä opettajatiimejä 

suunnittelemaan ilmiöpohjaisen oppimisen työstämistä median avulla.  Näin 

Vakkatorin avulla mallinnettiin oppiainerajat ylittävää opetusta ja tutkivaa 

ilmiöpohjaista oppimista.  Vakkatori edisti näin yhteiskunnallisten, kulttuuristen ja 
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tieteellisten ilmiöiden kokonaisvaltaista pohtimista ja tutkimista  sekä tutkivaa 

oppimista. Hankkeen avulla vahvistettiin myös koulujen ja kirjastojen yhteistyötä. 

Koulut ja kirjastot kehittivät hankkeen aikana yhdessä medialukutaidon opetusta ja 

mallinsivat uuden tiedonhaun koulutuksen toimintamallin.  

Hanke toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.  

 

2. TOIMINNAN ORGANISOINTI 

Hanke päätettiin käynnistää keväällä 2014 varovaisella pilotoinnilla. Levikkikuntien 

sivistysjohto kutsuttiin tammikuussa 2015 ensimmäiseen suunnittelupalaveriin, jossa 

sovittiin miten hankesuunnitelman mukaista toimintaa kunnissa konkreettisesti 

toteutetaan (kutsukirje liitteenä 1). Tässä ensimmäisessä suunnittelukokouksessa 

sovitun mukaisesti   levikkialueen kuntien sivistystoimen johdolle lähetettiin infokirje, 

jossa halukkaita pilottikouluja ja -kirjastoja pyydettiin ilmoittautumaan mukaan (liite 

2). Kuntien sivistystoimen johtoa pyydettiin myös nimeämään hankkeeseen  vastaavia 

opettajia ja kirjastohenkilökuntaa, joista koottiin hankkeen operatiivista toimintaa 

suunnitteleva verkostotiimi. Hankesuunnitelman mukaisesti kuntiin nimettiin 

verkkolehtiyhteistyöstä vastaavat opettajat, jotka muodostivat seudullisen 

kehittämistiimin yhdessä Vakka-Suomen Sanomien kouluyhdyshenkilötoimittajan 

kanssa.  Verkostotiimin toimintaan osallistui yhteensä 14 henkilöä. Verkostotiimin 

tehtävänä oli ideoida toimintaa ja oppiainerajat ylittäviä aiheita ja toteutustapoja niin, 

että oppilaiden verkkolehti toimii koko ajan aktiivisesti. Tiimin tehtävänä on myös 

suunnitella toiminnan pelisäännöt, kehittää oppilaiden ja lukijoiden vuorovaikutusta 

sekä arvioida toimintaa reaaliaikaisesti. Verkostotiimin vastuuopettajat huolehtivat 

oman kunnan tai koulun Vakkatori-toiminnasta. Vastuuopettajille resurssoitiin 

työaikaa mm. kerhotoiminnan ja vapaasti valittavien kurssien muodossa. 

Verkostotiimi kokoontui noin kerran kuussa ja kaikista sen kokouksista kirjoitettiin 

muistio.  

Jokaista mukaanlähtenyttä pilottikuntaa pyydettiin nimeämään myös ohjausryhmään 

yksi henkilö. Henkilön tuli olla sellainen, jolla on käytettävissään esimiesvaltaa, jonka 

perusteella kunnassa voidaan tehdä hanketta koskettavia päätöksiä. 

Hankesuunnitelman mukaan ohjausryhmä valvoi hankkeen toteutumista 

hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti, teki hanketta koskevat 

päätökset ja tarvittaessa ohjasi ja neuvoi seudullista verkostotiimiä ja muita toimijoita. 

Ohjausryhmään kuului 9 henkilöä ja se kokoontui kerran lukukaudessa.  
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3. VAKKATORIN YHTEISTYÖTAHOT 

Vakkatorin yhteistyökumppaneina toimivat Vakka-Suomen Sanomat, levikkialueen 

koulut sekä levikkialueella toimivat Vaski-kirjastot. Vakkatori-toimintaan osallistuivat 

seuraavat oppilaitokset: Uudenkaupungin yhtenäiskoulu, Uudenkaupungin lukio, 

Kalannin koulu, Mynämäen Laurin ja Tavastilan koulut, Mynämäen lukio, Nousiaisten 

Henrikin koulu, Nousiaisten lukio, Maskun Tammenahjon koulu, Taivassalon 

yhtenäiskoulu, Naantalin Kuparivuoren koulu, Raision Työväenopiston Mediakerho, 

Novida sekä C/O Malmin koulu Turusta. C/O Malmin koulu on erityiskoulu, jossa 

Vakka-Suomen levikkialueen kuulovammaiset oppilaat opiskelevat. Näin on mukaan 

saatu myös viittomakielisen kielivähemmistön näkökulma ja yhteistyöverkosto. 

Syksyllä 2015 mukaan verkostoon liittyivät Laitilan Varppeen koulu sekä YLE Turku. 

Hankkeen yhteistyökumppanina toimi Vaskikirjasto (varsinais-suomalaisten 

kirjastojen yhteenliittymä). Vaskikirjastoihin kuuluvat Mynämäen, Nousiaisten ja 

Uudenkaupungit kirjastot pilotoivat Vakkatorin aihekokonaisuuksia tukevia 

toimintamalleja ja kehittivät koulujen kanssa yhteistä tiedonhaun opetuksen 

toimintamallia.  

 

4. VAKKATORIN TOIMINTA 

Vakkatorin kanssa lähdettiin varovaisesti liikkeelle. Epäilyjä oli mm. siitä, että 

alkuinnostuksen jälkeen oppilaiden, opettajien ja juttujen kirjoittamisen into saattaisi 

hiipua. Pelko oli kuitenkin turha ja pilottivaihe oli hämmästyttävän aktiivinen. Koulut 

ja eri ikäiset oppilaat lähtivät innostuneesti mukaan ja jokainen kokeilukoulu kehitti 

omia toimintamallejaan. Jotkut koulut työstivät juttuja oppitunneilla,  joissakin 

kouluissa perustettiin erityinen Vakkatori-/media-kerho, joissakin toiminta perustui 

ensisijassa yksittäisten oppilaiden omaan aktiivisuuteen. Juttuaiheet nousivat pääosin 

oppilaiden omien kiinnostuksenkohteiden mukaan. Myös siinä tavoitteessa 

onnistuttiin jo pilottivaiheessa, että oppilaat verkottuivat työskentelemään yli kunta-, 

koulu- ja ikärajojen. Vakkatori kutsuttiin osallistumaan kansallisille Tiedekasvatus-

messuille keväällä 2014 sekä Turun Kirjamessuille syksyllä 2014 ja 2015. Nämä 

tapahtuvat tarkoittivat vakkatorilaisille melkoisen työteliäitä, mutta erittäin 

innostavia ja motivoivia työrupeamia. Erityisen tärkeiksi koettiin tapahtumien tuoma 

koulujen välinen yhteisöllisyys. Seminaarien ja tapahtumien uutisoinnin lisäksi 

kouluissa työskenteli lukuisa määrä oppilastoimittajia erilaisten teemojen parissa (lue 

juttuja www.vakkatori.fi). Kirjoitettujen juttujen lisäksi Vakkatorilla on oma Youtube-
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kanava, jonne oppilaat tekivät videoita. Vakkatorin Youtubessa esitellään 

mielenkiintoisella tavalla mm. kirjavinkkausta  

https://www.youtube.com/watch?v=uin1edE4Xh0.  

Keväällä 2015 Uudenkaupungin yhtenäiskoulun oppilaat keksivät liittää 

yrittäjyyskasvatuksen Vakkatori-ympäristöön siten, että keräsivät Vakkatori-blogiinsa 

ilmoituksia. Ilmoituksista saamansa rahat he käyttivät leirikoulun rahoittamiseen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi Vakkatorin yhdistämisen muihin koulun 

projekteihin, oppimisympäristöihin ja laaja-alaisiin osaamisalueisiin. Ministeriöltä  

saatiin myös lupa siihen, että oppilaat voivat Vakkatorin avulla kerätä rahaa omaan 

toimintaansa yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden mukaisesti.  

Vakkatori järjesti myös opettajille ja kirjastohenkilökunnalle mediakasvatukseen, 

monilukutaitoon, tiedonhakuun ja sosiaalisen median taitoihin liittyvää koulutusta. 

Vakka-Suomen Sanomat huolehti oppilaiden mediakasvatuksesta pitämällä kouluissa 

oppitunteja, aamunavauksia ja muita tilaisuuksia hankkeen sisältöihin liittyen.  

Keväällä 2015 käynnistyi tiiviimpi yhteistyö kirjastojen kanssa tiedonhaun 

opetukseen liittyen. Uudenkaupungin yhtenäiskoulu ja Uudenkaupungin kirjasto 

lähtivät yhdessä suunnittelemaan ja kokeilemaan tiedonhaun opetusta niin, että se 

toteutetaan alusta lähtien kirjaston ja koulun yhteistyönä. Kokeilun tuloksia 

arviointiin hankkeen verkostotiimissä ja kokeilujen pohjalta toimintamallia kehitettiin 

edelleen. Koulu mietti ajankohtaisen eheyttävän opintokokonaisuuden teeman, johon 

kirjasto valmisti aiheeseen kohdennetun tiedonhaun opetuksen. Uutena asiana 

mukaan tuli integroitu tiedonhaun opetus, johon kuuluu oppilaiden omaan 

tutkielmaan liittyvä tiedonhaku. Käytännön opetus tapahtuu tietokoneiden äärellä ja 

opetuksessa vuorottelevat neuvot ja harjoitukset. Ensin opetetaan asia, jolla 

tiedonhakua voi parantaa, minkä jälkeen oppilaat kokeilevat asiaa itse käytännössä. 

Integroitua tiedonhaun opetusta voidaan muokata luokka-asteen ja oppilaiden 

taitotason mukaan. Kirjastossa pidetyn opetustuokion jälkeen kirjastovirkailija 

saapuu vielä luokkaan samanaikaisopettajaksi, jotta oppilaiden tiedonhaun taitoja 

voidaan opettajan ja kirjastovirkailijan yhteistyöllä syventää.  Tällä hetkellä asiaa on 

kokeiltu tarkemmin 9-luokkalaisten kanssa. 
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5. VAKKATORIN OPPILASPROJEKTIT 

5.1. HEUREKAN TIEDEKASVATUSMESSUT 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsui Vakkatorin toukokuussa 2014 esittäytymään 

Heurekassa pidettäville valtakunnallisille tiedekasvatusmessuille. Messuille 

osallistuivat Maskun Tammenahjon, Taivassalon yhtenäiskoulun,  Nousiaisten 

Henrikin ja Mynämäen Tavastilan koulun oppilaat. Vakkatori perusti messuille 

toimituksen, joka teki tapahtumasta mm. seuraavat jutut:  

http://www.vakka.fi/vakkatori/trappulan-koulu/eeva-kaunismaa-heurekassa-

vakkatori-innostaa-lapsia 

http://www.vakka.fi/vakkatori/henrikin-koulu/oppia-hauskan-kautta-heurekassa 

http://www.vakka.fi/vakkatori/tammenahjon-koulu/mielenkiintoista-heurekassa 

http://www.vakka.fi/vakkatori/tavastilan-koulu/paivakoti-taipalsaari-esittaytyi-

heurekassa 

http://www.vakka.fi/vakkatori/trappulan-koulu/virtuaalinen-tiedetet-esittaytyi-

heurekassa 

 

Ministeriön edustajat haastattelevat 

Vakkatorin minitoimittajia 

Tiedekasvatusmessuilla 27.5.2014 

 

 

 

MaskunTammenahjon eskarilainen Melissa ja TaivassalonTrappulan 

8.luokkalainen Sanni valmistelivat ja toteuttivat Tiedekasvatusmessuilla 

ylitarkastaja Eeva Kaunismaan haastattelun.  
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Tiedekasvatusmessuilta löydettiin uusia 

yhteistyökumppaneita. Tammenahjon 

koulu sai Heurekan reissulta uuden 

yhteistyökumppanin 

luonnonvarakeskuksesta. Jatko-

yhteistyönä syntyi projekti, jossa etsitään 

oppilaiden avustuksella harvinaisia ja 

todella vanhoja raparpereja. Koulu 

työstää nyt aihetta yhteistyössä 

kouluisovanhempien kanssa. 

Tarkoituksena on myös lisätä 

vuoropuhelua yli sukupolvirajojen. 

 

 

5.2. TURUN KIRJAMESSUT 

Vakkatori oli mukana myös sekä syksyn 2014  että 2015 Turun kirja- ja tiedemessuilla 

osana äidinkielen opettajien osastoa. Kirjamessuille osallistuivat Kalannin koulu, 

Mynämäen lukio, Maskun Tammenahjon koulu, Taivassalon yhtenäiskoulu, 

Uudenkaupungin yhtenäiskoulu ja Nousiaisten Henrikin koulu. Oppilaat etsivät 

messuohjelmasta itseään kiinnostavia aiheita, joiden osalta he tekivät pohjatyötä ja 

messujen jälkeen työstivät kokemuksiaan Vakkatori-jutuiksi. Lisäksi oppilaat tekivät 

juttuja oman kuntansa aihepiireihin liittyvistä asioista (mm. kustavilaiset Volter 

Kilpeen liittyvästä teemasta). Ranskan kielen opiskelijat tutustuivat erityisesti 

messujen Ranska -teemaan.  Syksyllä 2015 Kirjamessujen erityisteemana oli Kustavi, 

johon Taivassalon ja Kustavin oppilaat erityisesti paneutuivat.  

Syksyn 2014 Kirjamessuilta syntyivät mm. seuraavat jutut 

http://www.vakka.fi/vakkatori/henrikin-koulu/seikkailijat-kirjamessuilla-

madventuresin-riku-ja-tunna 

http://www.vakka.fi/vakkatori/henrikin-koulu/kohtaamisia-kirjamessuilla 

http://www.vakka.fi/vakkatori/henrikin-koulu/unohtunut-avain-joka-upotti-

titanicin-ja-muita-historian-mokia 

http://www.vakka.fi/vakkatori/henrikin-koulu/lumikin-nakoinen-salla-simukka 

http://www.vakka.fi/vakkatori/trappulan-koulu/tiesitko-taman-koirastasi 

http://www.vakka.fi/vakkatori/trappulan-koulu/milla-paloniemi-turun-

kirjamessuilla 
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http://www.vakka.fi/vakkatori/trappulan-koulu/tatun-ja-patun-luojat-turun-

kirjamessuilla 

http://www.vakka.fi/vakkatori/kalannin-koulu/hyva-kouluruoka-teemana-

kirjamessuilla 

 

Syksyn 2015 Kirjamessuilta syntyivät mm. seuraavat jutut: 

http://www.vakka.fi/vakkatori/nousiaisten-lukio/haastatteluja-turun-kirjamessuilta 

http://www.vakka.fi/vakkatori/uudenkaupungin-yhtenaiskoulu/naisten-aika-kirja-

naisten-asemasta-1800-luvulla 

http://www.vakka.fi/vakkatori/trappulan-koulu/taivassalon-yhtenaiskoulun-lahto-

turun-kirjamessuille 

http://www.vakka.fi/vakkatori/trappulan-koulu/volter-kilpi-alastalon-salissa 

http://www.vakka.fi/vakkatori/trappulan-koulu/keskustelua-aiheesta-pojat-ja-

lukeminen-0 

http://www.vakka.fi/vakkatori/trappulan-koulu/lastenkirja-sahkoistyy-osittain 

http://www.vakka.fi/vakkatori/trappulan-koulu/sanoja-sanattomille 

http://www.vakka.fi/vakkatori/trappulan-koulu/jutui-laiturilt-turun-kirjamessuilla 

http://www.vakka.fi/vakkatori/trappulan-koulu/tarinoiden-inari 

http://www.vakka.fi/vakkatori/trappulan-koulu/anu-holopainen-kirjamessuilla-

2015 

 

Tässä suunnitellaan Kirjamessujen 

kiinnostuksenkohteita Taivassalon 

yhtenäiskoululla.  
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Henrikin koulun oppilaat Eelis ja Sofia toimittajina 

Turun Kirjamessuilla. Innostus oli suurta kun 

Madventuresin Riku ja Tunna suostuivat 

haastatteluun. 

 

 

 

 

Myös pienimmillä oppilailla, Melissalla ja Olivialla 

oli erittäin työntäyteinen päivä Kirjamessuilla.  

 

 

 

 

 

 

Nousiaisten Henrikin koulun oppilaat Sofia ja Eelis onnistuivat 

saamaan haastattelun Jenni Haukiolta. 
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Vakkatorin toimittajat Lotta ja Maiju Kustavista/Taivassalon yhtenäiskoulusta tapasivat  Kirjamessuilla 

mm. Salla Laihon, joka on Kustavin kirjallisuusyhdistys ry:n toiminnanjohtaja. Sastamala siirsi 

messusoihdun Kustaville. Syksyn 2015 Kirjamessuilla tavattiin uudelleen!  

 

5.3. VIERAILU WESTPOINTILLE LÄNSI-SUOMEN TOIMITUKSEEN JA PAINOTALOON 

 

44 minitoimittajaa ja 6 jättitoimittajaa viettivät innostavan mediakasvatuspäivän 

21.4.2015 Westpointilla ja Länsi-Suomen toimituksessa Raumalla. Päätoimittaja Kaija 

Ulmanen, uutistuottaja Anu Elo, MarvaLabin digituottaja Maija Männistö, 

tuotantopäällikkö Olli Sjöman ja ulkoasuvastaava Juha Närvä esittelivät 

mediakasvatusta hyvin monenlaisista näkökulmista.  Saimme paljon tietoa ja meidät 

kohdattiin todella arvostavasti. Oppilaat kokivat olevansa tärkeitä minitoimittajia ja 

he osallistuivat aktiivisesti keskusteluun monin kysymyksin ja tarinoin. 

  

Digituottaja Maija Männistö kertoi millaista työtä ja millaisin välinein ja ympäristöin digituottaja tekee. 

Päätoimittaja Kaija Ulmanen tutkii oppilaiden kanssa mitä ulkoasuvastaava Juha Närvän taittopöydällä 

tapahtuu. 
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Toimituksesta löytyi myös historiaa: Länsi-Suomen vanhoja painoksia. Toimittajien lukujärjestystä oli 

mukava vertailla koulun omaan lukujärjestykseen. 

 

 

Tuotantopäällikkö Olli Sjömanin avustuksella 

tutustuttiin lehden painamiseen paperiversioksi. 

 

 

 

 

 

 

Painotalo tuli tutuksi ja käteen saatiin uunituore lehti. 
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5.4. PRINTTILEHTI 

 

Kevään 2015 oppilasprojektina oli printtilehden toimittaminen. Printtilehden 

tekemiseen osallistui yhteensä 41 minitoimittajaa seuraavista kouluista: 

Uudenkaupungin yhtenäiskoulu, Kalannin koulu, Novida, Mynämäen lukio, 

Nousiaisten Henrikin koulu, Taivassalon yhtenäiskoulu ja Naantalin Kuparivuoren 

koulu. Oppilaat muodostivat suunnitteluryhmiä yli koulurajojen. Lehteä suunniteltiin 

toimitussihteerien, graafisen suunnittelun ja myyntineuvottelijoiden työryhmissä. 

Jokainen ryhmä työsti oman toimintasuunnitelmansa. Myyntineuvottelijat tekivät mm. 

mediakortin ja ilmoitusmyyntikansion. Suunnittelua tehtiin yhdessä myös sähköisessä 

Drive-ympäristössä. Kaksi oppilasta taittoi lehden Vakka-Suomen Sanomien taitto-

ohjelmalla toimitussihteeri Heli Mäki-Laurilan avustuksella. Lehti jaettiin Vakka-

Suomen Sanomien peittojakelun välissä 11.6. Jakelumäärä oli tuolloin yli 30 000 kpl. 

Printtilehti liitteenä.  

Mynämäen lukiolaiset sekä 

Uudenkaupungin yhtenäiskoulun ja 

Kalannin koulun 8. luokkalaiset 

suunnittelemassa printtilehden graafista 

ilmettä.  

 

 Printtilehden toimitus koostui eri 

ikäisistä ja eri koulujen oppilaista. 
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5.5. TALK SHOW YLE AREENAAN 

Syksyllä 2015 Vakkatorin painopiste siirtyi yhteistyön Yle Turun kanssa ja oppilaat 
alkoivat tutustua mobiilitoimituksen maailmaan. Verkostoon liittyi uutena kouluna  
Laitilan Varppeen koulu. YLEn mobiilitoimittaja Joona Haarala vieraili ensin 
verkostotiimissä pohtimassa opettajien kanssa millaista yhteistyötä YLE ja 
Vakkatori voisivat tehdä. Tapaamisessa syntyi idea oman talk shown tekemisestä 
YLE Areenaan. Talk shown tekemiseen päättivät osallistua Uudenkaupungin 
yhtenäiskoulu, Kalannin koulu, Laitilan Varppeen koulu, Mynämäen lukio, 
Taivassalon yhtenäiskoulu, Turun C/O Malmin koulu sekä Naantalin Kuparivuoren 
koulu. Talk shown tekeminen sisältää monia erilaisia tehtäviä esim. haastatteluita 
eri teemoista, oman kunnan uutisia (uutissähkeitä, taustatyötä ym), erilaista 
uutisgenreä, musiikkia, lavastuksen ja valaistuksen suunnittelua ja toteuttamista, 
maskeerausta ja juontamista. Sovittiin, että oppilaat päättävät millaisesta 
kokonaisuudesta talk show koostuu. Lisäksi sovittiin, että jokaisesta 
oppilasryhmästä valitaan kolmen hengen tuotantotiimi, joka edustaa koulua 
yhteisessä verkostotiimissä. Tuotantotiimiin nimettiin yhteensä 24 oppilasta sekä 9 
ohjaavaa opettajaa ja ohjaava toimittaja.  

YLE Turku kutsui talk shown tuotantotiimin vierailulle 4.11. 2015. Tuon vierailun 
aikana saatiin opetusta talk shown tekemiseen ja samalla sovittiin tarkemmin talk 
shown aiheista, ajankohdasta ja koulujen suunnittelutehtävistä. Jokainen koulu saa 
talk showsta 15 minuuttia kestävän oman osuuden. Koulut saivat helmikuulle asti 
aikaa suunnitella oman osuuden sisältöä, minkä jälkeen mobiilitoimittaja Joona 
Haarala kiertää kaikilla kouluilla opastamassa ja opettamassa. Talk show on 
valmiina huhti-toukokuun vaihteessa ja se tehdään YLE Turun tiloissa Logomossa.  

 

Koulupäivä alkamassa YLE Turun vieraana 
Logomossa. "Nyt kännykät esiin, koulupäivä 
alkaa", kehotti mobiilitoimittaja Joona Haarala. 
 

 
 
 
 
 

 

 

YLEn toimittajat Joona Haarala ja Satu 
Aaltonen antavat vinkkejä valokuvien 
ottamiseen. 
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Haastattelun teon harjoittelua 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvaamisen opettelua 

 

 

 

 

 

 

Opettajat joutuivat välillä 
koekaniineiksi 
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Älypuhelimen käyttöäkin opeteltiin 

 

 

 

Talk shown suunnittelua Uudenkaupungin 
yhtenäiskoulun porukalla 

 

 

 

Suunnittelua eri koulujen kesken. Laitilan, 
Kalannin ja Taivassalon oppilaat ja 
opettajat miettivät yhteisiä teemoja. 

 

 

 

Turun C/O Malmin koulun oppilaat 
paneutuvat suunnittelutehtäväänsä. 
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6. YHTEISTYÖ TURUN YLIOPISTON LASTEN YLIOPISTON KANSSA 

Vakkatori käynnisti yhteistyön Turun yliopiston Lasten yliopiston kanssa keväällä 
2015. Lasten yliopiston kanssa on mietitty yhdessä ilmiöpohjaisia 
oppimisympäristöjä ja sitä, miten voisimme yhdessä kehittää ilmiöpohjaista 
tutkimista ja oppimista. Uudenkaupungin yhtenäiskoulun minitoimittajat kävivät 
25.4. tekemässä jutun Tähtitieteeseen liittyvästä tapahtumasta. Lasten yliopisto 
myös tiedotti omilla sivuillaan  Vakkatori-hankkeesta. Yhteistyö Lasten yliopiston 
kanssa jatkuu edelleen.  

 

7. KOULUISSA , KIRJASTOISSA JA LEHDESSÄ TEHTY VAKKATORI-TYÖSKENTELY 

Koulut ja kirjastot saivat itse päättää millä tavoilla toimivat Vakkatori-hankkeessa. 
Joissakin yksiköissä on toiminut mediakerho, joissakin on toimittu vapaasti 
valittavan kurssin puitteissa, joissakin kouluissa Vakkatori-juttuja on työstetty 
useilla eri oppitunneilla, joissakin kouluissa toiminta on perustunut oppilaiden 
omaan aktiivisuuteen lähinnä koulun ulkopuolisella ajalla. Opettajien ilmoitusten 
mukaan Vakkatorin parissa on työskennellyt yhteensä yli 400 oppilasta. Lisäksi 
yhteisiin infotilaisuuksiin on osallistunut useita satoja oppilaita.  

Vastuuhenkilöt ovat kuvanneet kouluissa ja kirjastoissa tehtyä työskentelyä mm. 
seuraavilla tavoilla: 

"Juttuja ovat olleet tekemässä kaikki 7.- ja 8.-luokkalaiset, koska suuri osa jutuista 
on teetetty periaatteella, että kaikki osallistuvat mutta julkaistaviksi otetaan 
parhaat. Yksi jutuista tehtiin kilpailutyylisesti kaikkien 7.-luokkalaisten kesken. 9.-
luokkalaisista mukana ovat olleet vain satunnaiset oppilaat. Alakoulun puolelta 
mukana on ollut yksi luokka. Juttujen tekemiseen on osallistunut tavalla tai toisella 
noin 230 oppilasta. " 

"Kukin opettaja on vinkannut opiskelijoille juttuaiheita ja myös auttanut niiden 

työstämisessä. Syksyllä 2014 järjestettiin lehtityön kurssi (38 h), jossa 
perehdyimme lehtijutun tekemisen vaiheisiin (teorian ja käytännön harjoitusten 
kautta) ja aloitimme ensimmäisten juttujen työstämisen. Kurssiin kuului myös 
valokuvaamisen perusteiden osuus (teoriaa + käytännön harjoituksia). Opiskelijoita 
kurssilla oli 12. Kurssin jälkeen työ jatkui niin, että tapasimme jokaisen jakson 
aikana muutamia kertoja ns. toimituspalavereissa, joissa päivitimme tilannetta ja 
mietimme uusia jutunaiheita. Sen lisäksi jokaisen jutun tekemistä on ohjattu 
henkilökohtaisesti niin, että opiskelijat ovat saaneet sekä neuvoja että palautetta 
juttujen teon eri vaiheissa. Opiskelijat ovat tehneet juttuja sekä yksin, pareittain että 
pienissä ryhmissä. Kirjaston kanssa olemme tehneet yhteistyötä niin, että 
opiskelijamme tekivät esittelyjutun kirjastosta sekä kaksi juttua kirjaston 
näyttelyistä. Vakkatorille päätyneistä jutuistamme kaksi on julkaistu myös Vakka-
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Suomen Sanomien printtilehdessä. Opiskelijoistamme kolme osallistui printtilehden 
tekemiseen ja opettaja on ohjannut printtilehden juttujen työstämistä. Juttuaiheiden 
valinnassa kriteereinämme ovat olleet paikallisuus, ajankohtaisuus sekä nuorten 
näkökulma. Muutamasta jutusta tehtiin lehtijutun lisäksi myös radiojuttu Radio 
Taajamaan." 

"Olemme tehneet aika paljon Vakkatoriin liittyviä juttuja Mediapaja-kurssilla. 
Syksyllä valmistauduttiin kirjamessuille ja tehtiin juttuja kirjamessujen 
tapahtumista. Alkuvuodesta työstettiin Some-tutkimusuutista. Koulussa on työstetty 
juttujen kirjoittamista, kuvien ottamista ja kuvituksen suunnittelua, jutuista 
keskustelua, juttujen muokkaamista jne. Retkistä, kokouksista on tiedotettu 
rehtorille ja oppilaiden koteihin. Päätoimittaja on käynyt koululla pitämässä 
mediakasvatustunteja." 

"Työ on  ollut lähinnä kirjoitusten ohjaamista ja suunnittelua". 

"Kirjastoesite Heurekaan, Vaski - Vakkatori verkkosivuselvittelyä, Lukeminen on 
jees! -lukukampanjan artikkeli, tiedonhaun valmistelua (vanhat mallit-uuden opsin 
velvoitteet),  SeniorSurf -päivän tapahtuma".  

"Meillä on toiminut Vakkatori-kerho, jonka puitteissa kokoonnuin seitsemän 
oppilastoimittajan kanssa kerran kuussa tunnin ajaksi. Kävimme läpi kunkin 
toimittajan juttutilanteita, koulun uutisoitaviksi sopivia tapahtumia sekä yleisiä 
ohjeita juttujen kirjoittamiseen. Myös toinen opettaja on pitänyt kerhotunteja, ja 
hänen opastuksellaan oppilaat kävivät läpi valokuvausta ja kerrontaa kuvan avulla. 
Lisäksi viisi edellä mainituista toimittajista on ollut mukana printtilehden 
toimituksessa, ja heidän kanssaan on ideoitu ja kirjoitettu juttuja ja laadittu 
mediakorttia ilmoitustenmyyntiä varten. Ainakin yksi juttu on kirjoitettu muuten 
myös osittain kemiantunnilla saippuan valmistukseen liittyen."  

"Minulle on ollut tärkeää hankkeessa kollegiaalinen tuki. Yksinäistä työtä muuten, 
mutta tämän hankkeen ansiosta on päässyt verkostoitumaan." 

Vakka-Suomen Sanomien toimituksen osuus hankkeessa oli pääasiassa 
päätoimittajan käsissä, muu toimitus tuli mukaan keväällä 2015, jolloin 
aluetoimittaja ryhtyi Vakkatorin yhteyshenkilöksi ja toimitussihteeri työsti 
oppilaiden kanssa Vakkatorin oman printtilehden. Yhteyshenkilö huolehti kouluista 
tulevien juttujen julkaisusta Vakkatorin nettisivulla ja poimi osan jutuista 
julkaistavaksi myös Vakka-Suomen Sanomien printtilehdessä. Syksyllä 
aluetoimittaja ja toimitussihteeri kävivät esittelemässä lehteä ja toimittajan työtä 
Nousiaisissa Henrikin yläkoululaisille. Toimitus haluaa jatkossakin tehdä 
yhteistyötä koulujen kanssa. Mikäli asia teknisesti onnistuu, lehden verkkosivulla 
voisi edelleen olla alasivu, jossa julkaistaisiin koululaisilta tulevia juttuja, 
esimerkiksi Koulu-Vakka –otsikolla. 
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8. HANKKEEN ARVIOINTIA 

Verkostotiimin jäsenet ovat todenneet yksimielisesti, että toiminnassa on vasta 
päästy alkuun ja olisi toivottavaa, että Vakkatorin kaltaista mediakasvatuksen 
oppimisympäristöä voitaisiin edelleen kehittää eri toimijoiden yhteistyönä. 
Keskusteltiin siitä, että paras vaihtoehto olisi se, että Vakkatorin kaltainen 
mediapaja olisi yksi valinnaiskurssi. Näin oppitunnit sijoittuisivat oppilaille 
koulupäivän ajalle. Mikäli valinnaiskurssi ei ole mahdollista, toinen vaihtoehto on 
kerhotoiminta. Kerhotoiminnan ongelmana on, että osa motivoituneista oppilaista 
karsiutuu pois toiminnasta sen takia, että kerho pidetään koulupäivän jälkeen.  
 
Lisäksi toivottiin edelleen verkostotiimin kaltaista ideointitukea sekä joitakin 
yhteisiä tapahtumia, jotka verkottavat oppilaita ja opettajia yli kunta- ja 
koulurajojen. Yhteinen verkosto innostaa, motivoi, auttaa ideoimaan ja 
suunnittelemaan yhdessä mediakasvatuksen opetusta sekä toimii myös  
täydennyskoulutusverkostona. Lisäksi säännöllisesti kokoontuva verkosto vahvistaa 
koulun ja kirjaston yhteistyötä.  
 
Sähköiselle ympäristölle pitäisi löytyä sellainen ylläpitäjä, että toimintaa voitaisiin 
laajentaa  pysyväksi toimintamalliksi ja oppimisympäristöksi mihin tahansa Suomen 
kouluun. Sanomalehtien Liiton kanssa on neuvoteltu siitä, että toimintamalli 
mahdollistuu jatkossa Sanomalehtien liiton kautta. Tammikuussa 2016 
käynnistetään yhteistyössä Sanomalehtien Liiton kanssa neuvottelut eri medioiden 
kanssa ympäri Suomea Vakkatori-toimintamallin laajentamista. Opettajien ja 
kirjastohenkilökunnan työn resurssointi, täydennyskoulutus ja tapahtumien 
järjestelyt tulee mahdollistaa kuntien omalla rahoituksella tai uudella 
hankerahoituksella. Turun seudulta YLE Turku, Uudenkaupungin Sanomat, Laitilan 
Sanomat ja Länsi-Suomi ovat esittäneet kiinnostuksensa liittyä mukaan Vakkatorille. 
Yhteistyö Turun yliopiston Lasten yliopiston kanssa jatkuu. Lasten yliopisto on  
kutsunut oppilaita tutustumaan yliopiston viestintäyksikön työhön.   

Vakkatorin pilottivaihe on osoittanut, että yhteiskunnassa on todellinen tarve 
koulun ja median väliselle aidolle yhteistyölle. Sellaiselle yhteistyölle, joka ei rajoitu 
pelkästään muodolliseen sanomalehtiviikkoon, vaan on jatkuvaa ja aitoa lehden ja 
nuorten lukijoiden välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Toimintaa voisi kehittää ja 
laajentaa toimintaa paitsi alueellisesti myös kansallisesti. Vakkatori-toiminnan 
avulla lapset ja nuoret kiinnostuvat yhteiskunnallisista ilmiöistä ja kertovat niistä 
omalla kielellä nuorille lukijoille. Mikäli haluamme kasvattaa lapsista ja nuorista 
aktiivisia kansalaisia, jotka ovat kiinnostuneita ja ymmärtävät ympärillään olevaa 
maailmaa, meidän tulee suunnata katse kohti kouluja, jotka ovat kaikkien lasten ja 
nuorten luontaisia kasvu- ja oppimisympäristöjä. Kaikessa muussa toiminnassa 
toimijoiksi valikoituvat ne, jotka ovat jo ennestään aktiivisia ja kiinnostuneita. Koulu 
on kuitenkin edelleenkin melko suljettu yhteisönsä, jonne ulkopuolisten on vaikea 
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päästä aitoina yhteistyökumppaneina. Vakkatori rikkoo opettajien perinteistä 
toimintatapaa suljetussa luokassa tapahtuvasta opettajajohtoisesta oppimisesta. 
Opettajat toimivat tässä hankkeessa toimittajamentoreina ollen koko ajan 
aktiivisessa vuorovaikutuksessa oppilaiden ja lehden toimituksen kanssa. 
Pilottivaiheessa moni vastuuopettaja on ollut äidinkielen opettaja, jatkossa 
vastuuopettajiksi toivotaan äidinkielen opettajia lisäksi myös muiden aineiden 
opettajia. Vakkatorin toivotaan kehittyvän yhä enemmän oppiaineiden rajoja 
rikkovaksi ilmiöpohjaisen oppimisen oppimisympäristöksi.  

Pilottivaiheen jälkeen toimintaa on mahdollista kohdentaa painotetusti joihinkin 
tiettyihin toimituksiin yhteistyökumppaneista riippuen. Vakkatori tarjoaa nyt ja 
myös jatkossa kaikille oppilaille mahdollisuuden innostua ympärillä olevista 
ilmiöistä ja uutisoida ja kertoa tarinoita kaikenlaisille nuorille lukijoille. Vakkatori 
vahvistaa yhteistyöverkostoja muiden tiedekasvatustoimijoiden kanssa. Yhteistyötä 
on hyvä vahvistaa myös alueen yrittäjien ja järjestöjen kanssa. Jatkossa Vakkatori 
voi tarjota laajentuvien yhteistyöverkostojen myötä mahdollisuuden lahjakkaille 
oppilaille suunnata erityiskiinnostustaan valitsemilleen tieteen ja taiteen aloille.  

Hankkeessa koettiin erittäin tärkeänä eri koulujen, eri ikäisten oppilaiden, eri 
kouluasteiden opettajien ja kirjastohenkilökunnan verkottuminen sekä 
kollegiaalinen tuki. Opettajat puurtavat usein yksin omissa luokissaan ja 
kouluissaan ja suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen verkottuminen on harvinaista. 
Vakkatori-hankkeen kokemukset vahvistavat sitä näkemystä, että opettajien 
ammatillisen osaamisen kehittymisen ja työssäjaksamisen  näkökulmasta tällainen 
verkottuminen on erittäin tärkeää. Myös oppilaiden oppimista ja ajattelua avarsi se, 
että he katsoivat asioita eri ikäisten tekijöiden ja median kuluttajien näkökulmasta. 
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9. LIITTEET 

LIITE 1. KUTSU HANKKEEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN 

VAKKATORI - OPPIAINESIDONNAISUUDESTA TUTKIVAAN ILMIÖIDEN OPPIMISEEN 

Tervetuloa hankkeen tiedotustilaisuuteen Mynämäen valtuustosaliin (Keskuskatu 21) tiistaina 
14.1.2014 klo 10. Keskustelemme mm. 

- hankkeen tavoitteista ja sisällöistä 

- saadun rahoituksen kohdentamisesta 

- toimintatavoista, yhteistyön muodoista ja muista käytännön järjestelyistä (mm. mitkä koulut 

mukana, mitä edellyttää kunnilta ja kouluilta, kuntien toiveet) 

- ohjausryhmän muodostamisesta 

Liitteenä alkuperäinen hankesuunnitelma sekä rahoituspäätös. 

Tervetuloa!  

Jakelu: 

Inkeri Parviainen, opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja,  Uusikaupunki 

Matti Nurminen, sivistystoimenjohtaja Laitila 

Tanja Nurmi, sivistystoimenjohtaja, Pyhäranta 

Esa Pirkola, sivistystoimenjohtaja,  Taivassalo-Kustavi 

Hannele Lehtimäki, rehtori-koulutoimenjohtaja,  Vehmaa 

Laura Päiviö-Häkämies, kasvatus- ja sivistysjohtaja,  Mynämäki 

Jyrki Lumiainen,  sivistysjohtaja, Nousiainen 

Pekka Karenmaa, sivistysjohtaja, Masku 

Irmeli Myllymäki, sivistystoimenjohtaja, Naantali 

Viktoria Kulmala, kirjasto- ja kulttuuripalveluvastaava, Mynämäki 

Tiina Viik, kirjastotoimenjohtaja, Uusikaupunki 

Sami Kluuskeri, apulaisrehtori, Turun kuurojen koulu 
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LIITE 2. INFOKIRJE LEVIKKIALUEEN KUNTIIN 

Hyvä sivistystoimen johtaja 

Kutsumme kuntasi mukaan Vakkatori-hankkeeseen. Hankkeessa Vakka-Suomen Sanomien 
sähköiseen verkkolehteen luodaan levikkialueen kouluille omat alasivut ja niille oikean lehden 
toimituksia vastaavat kokonaisuudet (esim. luonto-, kulttuuri-, urheilu-, viihde-, yhteiskunnallinen 
toimitus).  Toiminta tukee opetussuunnitelmatyötä ja erityisesti ilmiöpohjaisen tutkivan oppimisen 
sekä monilukutaidon kehittämistä. Kutsumme koulujen oppilaita esiopetuksesta toiselle asteelle 
työstämään oppiainerajat ylittävien ilmiöiden uutisointia oikeaan verkkolehteen. Uutisoinnissa 
otamme huomioon uuden ops2016-luonnoksen monilukutaidon tavoitteet. Uutisointi voi olla 
kirjallisen uutisoinnin lisäksi esim. visuaalista, mikä mahdollistaa myös esi- ja alkuopetuksen 
oppilaiden osallistumisen. Kirjastot voivat toimia koulujen yhteistyökumppaneina. Mukaan voi lähteä 
heti tänä keväänä pilotoimaan toimintamalleja tai myöhemminkin hankkeen aikana. Hanke 
toteutetaan ajalla 1.1.2014-31.5.2015.  Hankkeen tarkempi esittely löytyy liitteestä. 

Toivomme, että jokaisesta levikkialueen kunnasta osallistuu vähintään yksi koulu, mutta mukaan 
voivat lähteä vaikka kunnan kaikki koulut. Tarjoamme samalla kouluille ilmaisen markkinointi- ja 
tiedotuskanavan ja mahdollistamme koulujen ja lehden lukijoiden välisen vuorovaikutuksen.  

Hankkeeseen muodostetaan kuntien vastuuhenkilöistä koostuva verkostotiimi, jonka tehtävänä on 
ideoida ilmiöpohjaisen tutkivan oppimisen toteuttamistapoja sekä eri-ikäisten oppilaiden, eri 
oppiaineiden ja koulujen verkottumista. Verkostotiimi kokoontuu hankkeen aikana noin 10 kertaa 
opetusajan ulkopuolella. Lisäksi vastuuhenkilön tehtävänä on linkittää jutut verkkolehteen. 
Vastuuhenkilölle ei tule hankkeisiin yleensä liittyvää raportointi- tai talousvastuuta. Lisäksi 
hankkeeseen muodostetaan ohjausryhmä, joka ohjaa ja valvoo hanketta sekä tarvittaessa suuntaa 
hankkeen rahoitusta. Toivottavaa olisi, että ohjausryhmän jäsen voisi tiedottaa hankkeesta omissa 
verkostoissaan sekä tehdä tarvittaessa hankkeen toteuttamiseen liittyviä päätöksiä omassa 
kunnassa. 

Pyydämme teitä nimeämään kuntanne hankkeesta vastaavan vastuu/yhdyshenkilön sekä 
ohjausryhmän jäsenen.  Kunnan koulut voivat tuottaa juttuja verkkolehteen myös ilman 
osallistumista verkostoon. Vastuuhenkilöä ja/tai ohjausryhmän jäsentä ei tarvitse nimetä, mikäli 
kokee verkostotyöhön osallistumisen liian työlääksi.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) rahoittaa hanketta 50 000 eurolla tiedekasvatukseen 
tarkoitetulla rahoituksella. Kuntien osallistuminen hankkeeseen on maksutonta, mutta OKM 
edellyttää kunnilta omavastuuta työajan muodossa. Saatu avustus perustuu 108 000 €:n 
kokonaismenoihin. Voimme maksaa hankerahoituksesta kuntien vastuuhenkilöille kokouspalkkiot 
(40 €/kokous) sekä matkakorvaukset. Tämän lisäksi kunnille voidaan maksaa noin 400 euron edestä 
verkostoyhteistyöstä koituvia kustannuksia (esim. kokousjärjestelyistä aiheutuvia kuluja, sijais- tai 
materiaalikuluja).  Tarvittaessa vastuuhenkilöiden kokouspalkkioihin ja matkakuluihin varattu osuus 
voidaan maksaa kunnalle myös muihin hankkeen tavoitteita edistäviin menoihin. Mikäli 
hankerahoitusta jää käyttämättä, erityisen aktiivisille kouluille voidaan maksaa ”bonuksia” esim. 
laitehankintojen muodossa ohjausryhmän harkinnan mukaisesti. Ohjausryhmä voi päättää 
rahoituksen suuntaamisesta myös leirikouluun tai muihin hankkeen pedagogisia tavoitteita 
palveleviin toimintamalleihin.  

Järjestämme hankkeessa opettajien täydennyskoulutusta, joka on kunnille maksutonta. Koulutusta 
järjestetään sekä verkkoympäristön käyttökoulutuksena että mediakasvatuksen ja monilukutaidon 
sisältökoulutuksena. Verkostotiimi ja ohjausryhmä päättävät mediakasvatuksen täydennys-
koulutuksen sisällöistä. Lisäksi koulut saavat halutessaan lehden päätoimittajan ja hankkeen 
koordinaattorin maksutta rinnakkaisopettajiksi verkkolehden sisältöjä työstettäessä.  
Rinnakkaisopettajuus voi olla joko tiedon ja taidon välittämistä (esim. miten syntyy hyvä lehtijuttu) 
tai käytännön avustamista oppimistilanteissa riippuen oppilaiden iästä ja ryhmän tarpeista.  
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Tämän hankkeen avulla viemme yhteisöllistä työskentelyä, verkostoyhteistyötä, koulujen 
mediakasvatusta, digitaalista tuottamista ja osaamista, koulujen ja sanomalehden yhteistyötä sekä 
opetussuunnitelmatyötä aimo askeleen eteenpäin. Hanke tulee näkymään aktiivisesti paitsi printti- ja 
verkkolehdessä myös monimuotoisesti sosiaalisessa mediassa.  

Tervetuloa mukaan! Ilmoitathan kuntasi osallistumisesta sekä vastuuhenkilön ja ohjausryhmän 
jäsenen nimen ja yhteystiedot 31.1. 2014 mennessä hankkeen koordinaattorille. 

Uudessakaupungissa 15.1. 2014 

Jarno Keskinen  Arja Kitola 
päätoimittaja  koordinaattori 
jarno.keskinen@vakka.fi arja.kitola@tmikitola.fi 
044-5917306  050-441 8660 
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LIITE 3. VERKOSTOTIIMIN  JA OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO  

 
 

Verkostotiimi 
- Nina Salminen, Uudenkaupungin yhtenäiskoulu 
- Leena Nieminen, Uudenkaupungin Kalannin koulu 
- Katariina Rantanen/Mirjami Häkkinen, Uudenkaupungin lukio 
- Marjut Pettersson, Mynämäen Laurin koulu (Laurin koulu jäi pois 1.1.2015) 
- Minna Hakala, Mynämäen lukio 
- Suvi Valtanen, Taivassalon Trappulan koulu 
- Jukka Järvenpää, Nousiaisten Henrikin koulu ja lukio 
- Krista Lahtinen, Maskun Tammenahjon koulu 
- Riitta Lindroos, C.O. Malmin koulu 
- Anu Mäkinen, Novida 
- Viktoria Kulmala, Mynämäen kirjasto 
- Paula Kaunonen, Nousiaisten kirjasto 
- Jaakko Törmälä, Uudenkaupungin kirjasto 
- Jarno Keskinen, Vakka-Suomen Sanomat, 1.6.2015 alkaen Sari Honkasalo 
 
 
Ohjausryhmä 
- Esa Pirkola, rehtori-koulutoimenjohtaja, Taivassalo-Kustavi 
- Jussi Paavola, apulaisrehtori Uusikaupunki 
- Jyrki Lumiainen, sivistysjohtaja Nousiainen 
- Krista Lahtinen, rehtori Masku (1.8.2015 alkaen Sami Kolehmainen) 
- Laura Päiviö-Häkämies, kasvatus- ja sivistysjohtaja Mynämäki 
- Sami Kluuskeri, apulaisrehtori Turku 
- Jaakko Törmälä, kirjastonhoitaja Uusikaupunki 
- Viktoria Kulmala, kirjasto- ja kulttuuripalveluvastaava Mynämäki 
- Jarno Keskinen, päätoimittaja-toimitusjohtaja Vakka-Suomen Sanomat, 1.6.2015 

alkaen Janne Vuorela vt. toimitusjohtaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


