
Tuottajavastuuiltapäivä 2019 1

A-lehdet Sisältöstudio 



Me

Sisältöstrategi

050 431 6834

katarina.cygnel-nuortie@a-lehdet.fi

Katarina 
Cygnel-Nuortie

Kuvittaja

Antti 
Nikunen

AD

Mikko
Hirvonen

Strategi

050 414 4208

riitta.haarakoski@a-lehdet.fi

Riitta 
Haarakoski

Tuottajavastuuiltapäivä 2019 2



VERKKO-

KEHITYS

STRATEGIA
KASVU-

HAKKEROINTI

LUOVA 

SISÄLTÖ

Kasvuhakkerointi

• Hakukoneoptimointi

• Hakukonemainonta

• Sosiaalinen media

• Analytiikka

Verkkokehitys

• Verkkosivut

• Verkkokauppa

• Markkinoinnin 

automaatio

Strategia

• Viestintä, markkinointi ja 

sisältö

Luova sisältö

• Sisältökonseptit

• Journalistinen tarinankerronta

• Visuaalinen suunnittelu ja 

tuotanto

• Mainonnan suunnittelu

• Oma studio: valokuvat ja 

videot

• Podcastit

• Somekoulutus
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Palvelumme



Briiffi

• Kierrättämistä opettava tehtäväkirja 3–4-luokkalaisille 

• Tilaajana Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta

• Ilmestynyt syksyllä 2019

• Painosmäärä 50 000 suomenkielistä ja 4 000 ruotsinkielistä tehtäväkirjaa

Paras projekti ikinä!
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Olipa kerran Pökkelö. Kankean surullinen hahmo, joka on aina vähän pihalla.
Pökkelöstä on helpointa tehdä asiat samalla tavalla kuin aina ennenkin. 

Vähän sinnepäin, ja useammin väärin kuin oikein. Pökkelö on sympaattinen hyvis. 
Hän ei ole välinpitämätön, vaan tietämätön.

Pökkelö kasvaa isommaksi ja isommaksi roskien määrästä – kunnes lamppu syttyy 
ja hän muuttuu kaikkien ihailemaksi kierrätyssankariksi, 

joka pelastaa maailman! 



Lapsia puhutteleva kuvitus on villiä, 
humoristista, outoa ja yllätyksellistä.
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Tehtäväkirjan suunnitteluun 
osallistettiin TYNKin jäseniä, opettajia ja lapsia.



Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja 
kiinnostuneita kaikesta, mitä 

ympärillämme tapahtuu. Maailma on
heille kiehtova paikka, mutta samalla myös

monimutkainen ja vaikea – ja tehty 
aikuisille.
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Kierrätysasioiden opettamisen lisäksi kirjan 
tavoitteena on aktivoida, tarjota 

mahdollisuuksia luovaan ajatteluun, 
viihdyttää, kehittää motorisia kykyjä, 
parantaa keskittymiskykyä ja ruokkia 

luovuutta.
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Yllättävän yksinkertainenkin toimii: 
”Kyl ne menee siihen lapselliseenkin.”



”Kierrätyksen sankarit tukee innostavalla tavalla uuden 
opetussuunnitelman ilmiöoppimisideaa: siinä on oppilaita kiinnostavia, 

oppiainerajat ylittäviä tehtäviä. On liikuntaleikkejä, ruotsin kieltä, 
matematiikkaa, kuvaamataitoa, vähän historiaakin. Asioita opitaan 

hauskalla tavalla leikin keinoin, ja aiheet kiinnittyvät lapsen 
arkiympäristöön. Plussaa tehtävistä, jotka OPSin mukaisesti 

kannustavat opettajia laajentamaan oppimisympäristöä luokkahuoneen 
ulkopuolelle. Kuvitus on innostava ja hauskat hahmot vetoavat 

kohderyhmään!”

Petri, alakoulun rehtori, Vantaa

Tuottajavastuuiltapäivä 2019 12



”Tehtävät olivat tosi innostavia, oppilaat kysyivät, saavatko he viedä 
oppaan kotiin ja tehdä ne kaikki. Oli mukavaa, että kierrätysaiheeseen 

oli liitetty myös kielten opiskelua. Fiksuimmat löysivät kirjasta 
salakoodipulman ja ratkaisivat sen. Parhaimmillaan kirjaa voi käyttää 

opetuksen tukena lisätehtävänä tai kotiläksynä. Harvoin saa näin 
hauskaa ja laadukasta ilmaismateriaalia!”

Krista, 4. luokan luokanopettaja, Itä-Helsinki
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Mitä seuraavaksi?

Tuottajavastuuiltapäivä 2019 14

• Käymme läpi opettajien ja oppilaiden palautteet.

• Tehtäväkirjan uusintapainos syksyllä 2020?

• Tehtäväkirjan uudet kieliversiot?

• Mitkä muut kohderyhmät ovat kiinnostavia 
Kierrätyksen Sankareille?

• Kangaskassit?
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Miten Kierrätyksen sankarit herää 
eloon digitaalisissa kanavissa?
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Villi idea: 
Kierrätyksen sankarit –

kumppanoituminen Supercellin
kanssa?



Kiitos!


