JiipeenettiExpress 2013 -lehti
Media-ajan tytöt ja pojat seurakuntalaisina
Käyttövinkkejä ohjaajille, ole hyvä!
Media-ajan tytöt ja pojat seurakuntalaisina on vuoden 2013
JiipeenettiExpress-lehden teema.
JiipeenettiExpress-lehti on oiva työväline Sinulle kerhoissa ja
leireillä 7 - 14-vuotiaiden tyttöjen ja poikien parissa. Lehdestä ja
näistä käyttövinkeistä löytyy tukea ja ohjeita kymmeniin erilaisiin
varhaisnuorten kehittämisasiakirjaa sivuaviin aiheisiin sekä
"mediametkuihin" tai vaikka oman mediakerhon pitämiseen.
Express-lehti on myös kiva lahja 10-synttäreillä tai antaa palkintona
eri tilanteissa.
JiipeenettiExpress-lehti on myös "käyntikortti" kouluvierailuille, sillä
lehti esittelee niin tyttöjen ja poikien seurakuntaelämää kuin
nykyistä media-aikaa ja sen mahdollisuuksia monipuolisesti. Monet
luokanopettajat etsivät juuri nyt toimivia ja turvallisia keinoja
sähköisen median opettamiseen. Lehdessä on myös kivoja vinkkejä
uskontotunneille.
Numero sisältää lukemista, pohdintaa ja mediatekemistä. Osaan jutuista sisältyy linkkivinkki, joka ohjaa
jiipeenetti.fi-sivulle, jossa on jatkoa jutuille.
Monien juttujen lopussa pyydämme lukijoita, siis tyttöjä, poikia, kerhoja, koululuokkia - lähettämään omat
jutut, valokuvat, videot ja piirrokset Jiipeenettiin. Merkkinä on ”oranssi läiskä”.
- Olisimme iloisia, jos kannustat tyttöjä ja poikia, kerhoja ja luokkia tekemään mediaa ja auttamaan heitä siinä
sekä juttujen lähettämisessä sähköpostilla: toimitus@jiipeenetti.fi -osoitteeseen. Arvokkaat työn tulokset saavat
ansaittua medianäkyvyyttä ja julkaisemme niitä ilolla kaikkien nähtäväksi.
Poimi alla olevasta Sinun työhösi sopivat vinkit suoraan tai jatkojalosta ne Sinulle sopiviksi eri tilanteisiin.
Lehden sisällöstä löydät monta käypää ideaa seuraaviin kerhokausiin.
Mukavia hetkiä JiipeenettiExpressin parissa!

KÄYTTÖVINKKEJÄ
s. 2 – 5 Millaista on olla papin puvussa?
Savonlinnassa on jännä messuboxi, jossa on lasten kokoisia papin asuja ja lisäksi muita mielenkiintoisia
esineitä.
Voiko Sinun kerhosi tai luokkaryhmä
- käydä vierailulla oman kirkkonne sakastissa ja tutustua siellä oleviin vaatteisiin ja esineisiin?
- opetella liturgiset värit havainnollisesti esimerkiksi stolien kautta?
- olla mukana järjestämässä jumalanpalvelusta?
Askarrelkaa nukelle alba, kasukka ja stola, materiaalina stolassa ja kasukassa käy esimerkiksi askarteluhuopa.
Jokainen voi tehdä oman nukkensa ja valita kirkkovuoden värin. Stolat ja kasukat voi koristella erilaisilla
askarteluhelmillä ja maalikynillä.
s. 6 Pääkirjoitus
Jokaisessa lehdessä on pääkirjoitus. Lukekaa Juhan pääkirjoitus. Lähettäkää Jiipeenetille juttuja, millaista on olla
media-ajan tyttönä tai poikana seurakunnassa. Lehdestä voi myös antaa palautetta niin ruusuja kuin risuja,
toivomuksia ja pyyntöjä päätoimittajalle: juha.kinanen@ptk.fi tai toimitus@jiipeenetti.fi.
s. 7 - 9 Sisältö, jiipeenetti.fi ja ns. apinalaatikko
Tutustukaa sisältösivuun. Tehkää ”tukkimiehen kirjanpito” ja katsokaa yhdessä, mitkä jutut kiinnostavat otsikon
perusteella.
Huomaa oranssin läiskän selitys eli siellä täällä lehdessä on jutun lopussa tehtävävinkki. Tee tai tehkää tehtävä
ja lähettäkää juttu ja mahdolliset kuvat ja piirustukset tai videot osoitteella: toimitus@jiipeenetti.fi. Julkaisemme
jutut jiipeenetti.fi-verkkojulkaisussa.
Ns. apinalaatikko on jokaisessa lehdessä, tässä se on sivun alareunassa. Täältä löytyvät lehden julkaisijat,
kustantaja (eli taho, joka vastaa rahoituksesta) sekä toimituksen, vastaavan päätoimittajan ja päätoimittajan,
toimittajien ja taittajan nimet sekä kirjapaino.
s. 8 - 9 Salibandy kiehtoo iisalmelaista Noraa
Toimittaja, nuorisotyönohjaaja Hannu Keränen kertoo kiehtovasti ja napakasti Nora-tytöstä, joka harrastaa
salibandyä. Pyydä kerholaisia tai koululaisia kirjoittamaan omasta harrastuksestaan tai haastattelemaan
kaveriaan hänen harrastuksestaan. Voitte laatia kysymyksiä muutaman jo yhdessä. Kännykällä voi napata
kuvan ja tehdä jutun. Muistakaa lupa valokuvan julkaisuun .
- Lähettäkää juttu ja kuva kaikkien iloksi osoitteella: toimitus@jiipeenetti.fi - Toimitus kiittää jo etukäteen!

s. 10 - 13 Taitoa sählykikoilla
Perusmailankäsittely on tärkeää salibandyssa. Kevyen pallon hallinta lavassa vaatii harjoittelua. Harjoitelkaa
sivun kikkoja kerhossa.
Keksikää lisää erilaisia pallonhallintakikkoja.
Lähettäkää kuvia tai video kikkailusta Jiipeenettiin.
s. 14 - 16 Koko perhe geokätköilemään
Tehkää geokätköilyretki porukalla, niin kynnys harrastukseen madaltuu. Välttämättä ei alussa tarvitse edes GPSlaitetta. Jutussa on hyvät ohjeet.
s. 18 - 19 Mukavaa puuhaa kirkolla
Mitä kivaa voisimme tehdä omalla kirkollamme? Millaisia vapaaehtoistehtäviä meille olisi?
Voisimmeko:
-‐ avustaa jumalanpalveluksen kolehdinkeruussa
-‐ voisimmeko järjestää kirkkokahvit
-‐ voisimmeko mennä ilahduttamaan vanhuksia vanhainkotiin laulamalla, leikkimällä jne.
-‐ Millaisia pihatalkoita voisimme järjestää leirikeskuksessa
s. 20 - 23 Emmy-Lotta (12) saarnaamassa papin kanssa
Pohtikaa millainen on mielestäsi hyvä saarna?
Keskustelkaa Emmy-Lotan kysymyksistä ja Pappi-Pirjon vastauksista. Löytyykö lisää kysymyksiä? Voitte kirjoittaa
kysymykset ylös ja pyytää seurakuntanne pappia vastaamaan niihin joko seuraavassa kerhossanne tai vaikkapa
seurakuntalehdessänne.
Voisimmeko osallistua ja avustaa esim. perhemessun saarnassa vaikka pienellä näytelmällä?
s. 24 - 25 Legotestamentti
Tuokaa kerhoon tai leirille mukaan legopalikoita.
Legot on mainio metodi kertoa Raamatun kertomuksia! Lue Legotestamentti Kinasen mukaan ja - eikun
kuvaamaan!
Valitkaa jokin raamatunkertomus, josta kaikki tekevät oman kolmen kohtauksen sarjakuvan. Siis kolme eri
kohtausta, joista jokaisesta otetaan valokuva ja ne muodostavat tarinan. Jos on aikaa ja mahdollisuutta voitte
kuvata useampiakin erilaisia sarjakuvia.
Jos teillä on käytettävissä tietokoneita, on niihin saatavilla erilaisia sarjakuvaohjelmia esim. CartoonMaker
Windows-koneille tai Comic Life Maceille.
Legoista on tullut huippusuosittu tapa tehdä animaatioita. Jutussa on yksityiskohtaiset ohjeet. Lisää animaatioita
löytyy jiipeenetti.fi/tekemista/animaatiot. Miettikää aihe omalle animaatiollenne, käsikirjoitatteko sen itse, vai
löytyykö esimerkiksi Raamatun kertomuksista sopiva aihe. Prince of Persia -legoissa on mainioita hahmoja ja
muita paloja esimerkiksi Raamatun kertomuksiin pohjautuviin animaatioihin. Niitä voit etsiä esim.
kansainväliseltä ostospaikkasivulta: www.eBay.fi Animaatioita voi tehdä myös esimerkiksi flanelloilla.
Lähettäkää siis kertomuksia: toimitus@jiipeenetti.fi !

s. 26 - 29 Videoita, kuvia ja ääntä saksimaan - ilmaisohjelmilla parempaa sisältöä nettiin
Videoeditointi, kuvankäsittely ja äänenkäsittely. Huippuhommia niin kerhossa porukalla kuin yksin kotona.
Jutussa helpot ja selkeät ohjeet ilmaisohjelmien käyttöön.
Tehkää oma katuhaastattelu ja editoikaa se ohjelmalla.
Oma uutislähetys (leiri tai kerhouutiset) videolla.
Kuvatkaa kolmen kohtauksen näytelmä tai kuvakertomus.
s. 30 - 33 Jumalanpalvelus kuvina
Joensuun Noljakan kirkossa 10-vuotiaat Jenna ja Elina kuvasivat jumalanpalveluksen aikana. Mielenkiintoisia
kuvia oli paljon. Lehdessä pieni otos kuvista. - Kuvatkaa oman seurakuntanne jumalanpalvelus ja tehkää
kuvanäyttely seurakuntakeskuksen aulaan tai kirkkoon.
s. 34 - 37 Pekka Laukkarisesta ei tullut sitten presidenttiä
Lukekaa juttu. Kertokaa vuorotellen, mikä Pekan jutusta jäi erityisesti mieleen. Tehkää oranssin läiskän vinkki:
Kirjoita juttu: Minä julkkiksena. Lukekaa jutut toisillenne ja - lähettäkää sähköpostilla: toimitus@jiipeenetti.fi
Keskusteluaiheita: Kuka on sinun idolisi? Mikä sinä tahtoisit olla isona?
Tekemisvinkki: Kirjoittakaa yhdessä fanipostia Pekalle.
s. 38 - 41 Minecraft - peli joka ei pääty koskaan
12-vuotias Waltteri on kirjoittanut harrastuksestaan, Minecraftista. Harrastaako joku kerholaisista Minecraftia?
Voisiko hän kertoa, mitä hän on rakentanut ja avata omia tekemisiään. Keskustelkaa pelien koukuttavuudesta,
mikä niistä tekee koukuttavan. Kysy tytöiltä ja pojilta, millainen on hyvä koukuttava peli heidän mielestään?
Seikkailkaa myös koko porukalla kerhon tai luokan kanssa Minecraftissa. Pelin voi ostaa osoitteesta
www.minecraft.net. Pelistä on myös kouluversio osoitteessa www.minecraftedu.com
Rakentakaa paratiisi Minecraftissa ja kuvatkaa kaunein auringonlasku.
Mallintakaa (rakentakaa) oma kylänne tai kaupunkinne osa Minecraftissa.
Rakentakaa yhdessä oma lasten kaupunki, mitä siellä olisi, millaisia olisivat talot.
Rakentakaa yhdessä upea katedraali, kirkko.
s. 42 - 45 Selainpelit
Kevyeen ”pelinälkään” voi pelata selainpelejä, jotka yleensä ovat ilmaisia. Jutussa avataan selkeästi selainpelien
maailmaa ja sanastoa ja lopussa on Herra Googlen suosikit peleiksi, jotka ovat turvallisia ja sopivat tytöille ja
pojille.
s. 46 - 49 Askartele lippi ja tuokkonen
Selkeät ohjeet askarteluun niin kerhoissa, tapahtumissa, leireillä kuin koulutunnilla.

s. 50 - 51 Retkiruokaa - nam!
Mikä sen mukavampaa kuin ”tulistella” ja syödä nuotioherkkuja! Näillä sivuilla muutama vinkki. Mitä herkkuja
teidän retkellä valmistetaan? Lähettäkää kuvia ja ohjeet: toimitus@jiipeenetti.fi
s. 52 - 54 Kirjoita tarina!
Mauno Nivala antaa mainiot ohjeet tarinan kirjoitukseen! - Kynä käteen kaikille! Lopuksi on hauska lukea
tuotokset ja nauttia kaikkien luovasta mielikuvituksesta!!!
s. 55 Ristikko
Täyttäkää ristikko. Voitte ottaa vaikka pienen kisan pareittain.
s. 56 Pieni mies
Lukekaa Luuk. 19:1 - 10 tarinan alku lehdestä. Miten jatkaisitte itse kukin kertomusta?
s. 57 Tumblr
Mikä on Tumblr? Se selviää jutusta. Pidättekö blogeja tai luetteko blogeja, keskustelkaa. Miten blogin voisi
perustaa? Anna ohjeet.
s. 58 - 59 Näin teet sarjakuvan
Sarjakuvapiirtäjä Wallu kertoo ja piirtää hauskasti, miten sarjakuva syntyy. Nyt on kerholaisen tai leiriläisen tai
koululaisen vuoro…
s. 60 Haasteita koulumaailmassa
Lukekaa juttu. Tuntuivatko tilanteet tutuilta koulussa tai kotona? Mitkä tänään tekemäsi valinnat ovat erityisesti
jääneet mieleen? Kerro Nettitupusta ja Tekstaritupusta kerholaisillesi tai koululaisillesi!
s. 62 Hauskaa pelaamista ulkona: Tourality
Tourality on hauska kavereiden kanssa pelattava liikunnallinen peli älypuhelimella, jossa on GPSpaikannusjärjestelmä mukana. Tätäkin peliä voi pelata yksin, kaksin tai isommalla porukalla. Tarkemmat ohjeet
lehdessä.
s. 63 Jaakko seurakuntalaisena
Jaakko on vasta 10-vuotias, mutta on ehtinyt olla jo paljon mukana seurakunnassa. Lukekaa, missä kaikessa!
Miten kerholaisesi tai koululaiset ovat olleet mukana, kysy heiltä!
s. 64 - 65 Koruduunausta
Vinkkejä sormuksen, riipuksen tai korvisten sekä jääkaappimagneettien tekoon.
s. 66 - 67 Tehtäviä - olkaa hyvä!
s. 68 Liity Jiipeenetin pressiklubiin!
Jiipeenetin Reportterikerho on muuttunut Pressiklubiksi. Pressiklubi etsii uusia jäseniä, iältään noin 10 - 15vuotta tai vähän enemmänkin, mutta ei kuitenkaan vielä 18. Kerrotko kerholaisillesi ja mahdollisilla
kouluvierailuilla tästä mahdollisuudesta! Monille tämä kerho on ollut ponnahduslauta ammatinvalinnassa
media-alalle!

