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• Kaksi kertaa kuukaudessa ilmestyvä ajankohtaislehti

tiedonjanoisille alakoululaisille (7-12-vuotiaille).

• Lapset ovat luonnostaan uteliaita. Maailma on heille

kiehtova paikka, mutta myös monimutkainen ja vaikea –

ja tehty aikuisille.

• Siksi olemme kehittäneet Apu JUNIORIN, lapsille

suunnatun asia- ja ajankohtaislehden, joka selkiyttää

maailmanmenoa, kertoo ajankohtaisista asioista

ymmärrettävällä tavalla ja innostaa lukemaan.

• Lehdessä käsitellään kansainvälisiä ja kotimaisia

uutisaiheita, luontoa, tiedettä, teknolgiaa, eläimiä, 

avaruutta, urheilua, kulttuuria ja paljon muuta

kiinnostavaa.

• Lehteen ei myydä mainoksia.
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Selkeä, 

jännittävä,

värikäs 

ja inspiroiva.



Lehden tehtävä on:

• Kannustaa lukemaan.

• Ylläpitää painetun ja vastuullisen median roolia luotettavan tiedon 

lähteenä sekä kasvattaa lapsia kiinnostumaan journalismista.

• Antaa valmiuksia muodostaa mielipiteitä tärkeistä asioista ja oppia 

keskustelemaan niistä.

• Tarjota vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

• Auttaa parantamaan koulumenestystä kasvattamalla yleissivistystä 

sekä taustoittamalla uutisia ja ilmiöitä.

• Tarjota vaihtoehto ruudun tuijottelulle.



• APU JUNIORI on tehty lapsille lasten ehdoilla. Taustalla on paljon

tutkimusta ja olemme testanneet lehden toimivuutta

suunnitteluvaiheessa yli sadan lapsen kanssa.

• Lehden kuvapainotteinen ulkoasu tarjoaa lukijalleen hauskoja

oivalluksia ja ruokkii uteliaisuutta.

• Junnu puhuttelee kohderyhmäänsä huolellisesti tehdyllä

laatujournalismilla. Se kertoo asioista positiivisella ja helposti

omaksuttavalla tavalla.

• Lehti antaa äänen myös lapsille. Se osallistuttaa lehden tekemiseen ja

vastaa lasten esittämiin kysymyksiin.

• Juniorista löytyy paljon kivaa puuhaa ja hupia! 
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SISÄLTÖ
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• Oppilaat

• ”Hyvä uutislehti kaikille pienemmille eikä vaan aikuisille. Hyvä, että lapsetkin tietää,

mitä maailmassa tapahtuu.” Emil, 8

• ”Luontoystävällinen ja kiinnostava.” Oiva, 10

• ”Näyttää ihan aikuisten lehdeltä.” Saima, 9

• ”Siinä on tyyliä.” Abdullahi, 8

• ”Sopivasti tietoa mielenkiintoisista aiheista, hyvin valittu jutut.” Mitja, 10

• ”Uudenlainen, koska oli niin paljon faktoja.” Sofia, 9

• ”Aivan sairaan upee lehti!” Vilho

• ”Tää on maailman paras lehti!” Papu
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• Opettajat

• ”Sopii hienosti uuteen OPSiin.”

• ”Toivoisin, että lehtiä tilattaisiin kouluun opetuksen tueksi 

ja luettavaksi esimerkiksi välituntisin (myös niille, joita ei kotona kannusteta lukemaan).”

• ” Mielestäni tämä projekti oli mukava ja hyvin uuden Ops:n mukainen.”
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...auttaa oppimaan

...viihdyttää fiksusti

...selkiyttää maailmaa

...suodattaa olennaisen

...yleissivistää & taustoittaa

...parantaa koulumenestystä

...on opettajien työn tukenana

...vanhempien & isovanhempien mieleen

...on loistava lahja lapselle tai lapsenlapselle

...tuo tolkkua sirpaleiseen maailmanmenoon

... ylläpitää printin roolia luotettavan tiedon lähteenä
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— Uusi lehti tiedonjanoisille junioreille —


