Lastenkirkon lastentoimituksen jäsenille ja heidän vanhemmilleen
Lastenkirkko-media on Nuori kirkko ry: n julkaisemaa lasten mediaa.
Lastenkirkko-mediaan kuuluvat Lastenkirkko-lehti, www.lastenkirkko.fi verkkopalvelu
sekä Minecraft-pelin sisällä toimiva oma pelipalvelin Fisucraft. jonka toimintaa voit
tutustua myös Fisucraft-net verkkosivulla.
Lastenkirkko-mediaa pidetään esillä myös eri seurakuntien verkkosivuilla, Nuori kirkko ry:n
verkkosivuilla sekä Lastenkirkon You tube-kanavalla ja Facebook-sivuilla ja ryhmissä. Nämä
ovat osa Lastenkirkon julkaisuympäristöä.
Nuori kirkko ry on järjestö, jonka jäseniä ovat Suomen ev. lut. seurakunnat. Lastenkirkko-lehteä
kustantaa Lasten Keskus ja Kirjapaja OY. Lastenkirkko.fi :n ja Fisucraftin sisällöt rahoittaa
Suomen ev.lut. seurakunnat ja Kirkkohallitus.
Lastenkirkko-median arvoihin kuuluvat lasten osallisuuden arvostaminen ja monilukutaidon
kehittymisen tukeminen. Lastenkirkon sisältö on kristillistä ja samalla eri kulttuureita, uskontoja ja
katsomuksia arvostavaa. Lastenkirkon lastentoimituksessa kaikki kysymykset ja näkemykset
ovat arvokkaita. Ohjaaja tukee lapsen myönteistä kuvaa oman perheen arvoista ja
katsomuksista.
Lastenkirkon lastentoimitukseen osallistuminen
Tämä kysely koskee lastenkirkon lastentoimitukseen osallistumista osana XX seurakunnan
kerhotoimintaa. Kerhotoiminnasta vastaavat työntekijät suunnittelvat lastentoimituksen
työskentelyn yhdessä lastentoimituksen ohjaajan kanssa niin, että se lomittuu lapsen kannalta
mielekkäästi kerhon ohjelmaan.
Osallistuminen toimituksen työskentelyyn tarkoittaa, että lapsen tuotoksia ja kuvia hänestä saa
julkaista Lastenkirkko-median julkaisuympäristössä. Lapset voivat tehdä lastenkirkkoa varten
piirroksia, tekstejä, videoita tms. sisältöä. Lastentoimituksessa keskustellaan julkaistavasta
sisällöstä. Kuvien ja tuotosten yhteydessä mainitaan tavallisesti lapsen etunimi tai tässä luvassa
vanhempien kanssa sovittu ”taiteilijanimi”, jos oikeaa etunimeä ei haluta käyttää.
Lupa lastentoimitukseen osallistumiseen on voimassa niin kauan, kun lapsi osallistuu
kerhotoimintaan, jonka yhteydessä lastentoimituksen tapaamisia järjestetään.
Jos Lastenkirkko-median julkaisuympäristössä olevista kuvista, videoista ja lasten tuotoksista on
kysyttävää tai niitä halutaan poistaa, on otettava ensisijassa yhteyttä Lastenkirkon
päätoimittajaan Anita Ahtiaiseen, anita.ahtiainen@nuorikirkko.fi tai p. 050 5966039
Alla olevat kysymykset koskevat edellä mainittuja julkaisuympäristöjä ja käyttötarkoituksia.
Huoltaja vastaa kysymyksiin valitsemalla KYLLÄ tai EI kunkin kysymyksen kohdalla:

Lastenkirkon toimituskuntaan osallistuvan lapseni tuotoksia, kuten piirustuksia, tekstejä ja
videoita saa käyttää Lastenkirkko-median julkaisuympäristössä (lehti, verkkosivut,
Lastenkirkkoon liittyvä sosiaalinen media) . Lapsi mainitaan kutsumanimeltä tuotostensa
yhteydessä. Lapsi itse tietää, että hänen tuotoksensa julkaistaan.
KYLLÄ ____

EI _____

Lapsen tunnistettavan kuvan saa julkaista Lastenkirkko-media julkaisuympäristössä. Kuvassa
lapsi esitetään aina myönteisessä valossa ja Lastenkirkon toimituskunnan toimintaan liittyen.
Lapsi itse tietää, että hänen kuvansa julkaistaan.
KYLLÄ ____

EI ______

Lapsi saa osallistua lastentoimituksen työskentelyyn, jossa omien sisältöjen tuottamisen lisäksi
tutustutaan ja arvioidaan Lastenkirkko-lehteä, lastenkirkko.fi-verkkosivua ja Fisucraft-peliä, joka
on palvelin Minecraft-pelin sisällä. Lasten kanssa voidaan arvioida myös muita lasten medioita,
joista voi olla hyötyä lastentoimituksen työskentelyssä.
KYLLÄ _____

EI ______

Lapsen nimi:
Kutsumanimi Lastenkirkon julkaisujen yhteydessä:
Huoltajan nimi ja yhteystiedot:
Lupa osallistua Lastenkirkon lastentoimitukseen palautetaan kerhoa ohjaavalle seurakunnan
työntekijälle
_________________________________ mennessä.
Paikka ja aika
____________________________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys
____________________________________________________________________________
Lapsen allekirjoitus
____________________________________________________________________________

