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Vastuu on meidän !

Ansvaret är vårt !
Lionsklubien

nuorisoaktiviteetti
Netin turvallinen käyttö perheissä



Jukka Isotalo

Leijonien oma 

palveluaktiviteetti !

Netin turvallinen käyttö perheissä

LEO:t mukaan toteutukseen, jos klubin alueella 

LEO-toimintaa !
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Jukka Isotalo

Tavoite:

~ 60.000 3.luokkalaista perheineen 

-vuosittain !

Netin turvallinen käyttö perheissä – Leijonien tuella
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Internet ja muut digitaaliset mediat 

ovat osa niin lasten kuin aikuistenkin elämää 

❑ Aikuinen on vastuussa alaikäisen lapsensa tukemisesta ja tekemisistä.

❑ Kun lapselle hankitaan mopo, vanhempien tulee pitää huoli siitä, että lapsi 

käyttää kypärää, tuntee liikennesäännöt ja noudattaa niitä sekä ymmärtää oman 

vastuunsa liikenneturvallisuudesta. 

❑ Samalla tavalla vanhempien tulee kantaa vastuunsa myös lastensa tietokoneen 

ja internetin käytön suhteen. 

❑ Internetin, älypuhelinten ja tietokoneen käyttöön liittyy 

monenlaisia ongelmia. Vanhempien tulee tietää, mitä uhkia on 

olemassa ja miten varautua niiden torjumiseen. 

❑ VASTUU ON MEIDÄN -opasvihko tarjoaa konkreettisia 

apuvälineitä sekä vanhemmille että lapsille
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VASTUU ON MEIDÄN - LIONS-KLUBIEN ja LEOJEN AKTIVITEETTI

❑ Tietokoneiden, tablettien, älypuhelinten ja internetin turvallinen käyttö on ajankohtainen aihe, 

joka koskettaa tänä päivänä jokaista lapsiperhettä!

❑ Aktiviteetin ensisijaisena  kohderyhmänä on 9–10-vuotiaiden koululaisten perheet

❑ 28-sivuinen opasvihko koteihin: 

VASTUU ON MEIDÄN – Turvallisesti netissä

❑ Käytännön ohjeita ja konkreettista apua ongelmatilanteisiin 

helposti ymmärrettävässä muodossa

❑ Uutisia ja lisätietoa verkossa: 

www.vastuuonmeidan.fi
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VASTUU ON MEIDÄN - AKTIVITEETTI LIONS-KLUBEILLE

Tietoa käytännön toteutuksesta

• Palveluaktiviteetti toteutetaan Lions-klubien paikallisena aktiviteettina Suomessa. 

• Kontaktointi ja jakelu tapahtuu paikallisen Lions-klubin toimesta peruskoulujen kautta 

kohderyhmäoppilaille ja koteihin. Vanhemmille tietoa pyritään saamaan myös koulun 

oman tiedotuksen mukana. Mikäli klubin alueella on LEO –toimintaa, niin klubin 

kannattaa pyytää LEOt mukaan aktiviteetin fyysiseen suorittamiseen eli koulujen 

kontaktointiin yhdessä Lionien kanssa ja mahdollisesti luokissa vierailuihin.

• Opettaja välittää Lions-klubin yhteyshenkilölle tiedon aktiviteetin läpikäymisestä oman 

luokkansa osalta.

• Yhteyshenkilö(t) käy läpi aktiviteetin toteutumisen klubikokouksessa, ja klubi raportoi 

aktiviteetin toteutumisesta kuukausiraportissaan(”NUORISO”).
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VASTUU ON MEIDÄN – LIONIEN PALVELUAKTIVITEETTI

• Tärkeää tietoa aikuisille ja lapsille ajankohtaisesta aiheesta

• Internetin ja sosiaalisen median mahdollisuudet ja hyödyt 

• Uhat ja haitat 

• Ratkaisuja ongelmiin ja vinkkejä niiden välttämiseksi

 Palveluaktiviteetti, joka klubin on helppo ja nopea toteuttaa

 Lisää nuorten aikuisten kiinnostusta Lions-toimintaa kohtaan 
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Lions-klubien palveluaktiviteetti oman 

alueen perheille ja nuorisolle

• Ajankohtainen

• Tärkeää tietoa aikuisille ja lapsille

• Uhat ja haitat

– laajasti tiedostettu ongelma

• Tietämyksen nostaminen perheissä

• Usko turvalliseen tulevaisuuteen

• Nopeasti toteutettavissa

• Vastaanotto positiivista

• Keskustelu aktiivista valtakunnan tasolla
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Toteutus klubitasolla...

o Lionsklubi nimeää ”VASTUU ON MEIDÄN” –yhteyshenkilön (voi olla myös 

Lions Quest -henkilö). 

o Yhteyshenkilö kartoittaa klubin aktiviteetin laajuuden, yhdessä klubin 

presidentin kanssa ja päättää aktiviteetin toteutuksesta ja ajankohdasta 

klubissa (Syksy tai Kevät). Klubi lähestyy koulun rehtoria ja ko. luokkien 

opettajia ”VASTUU ON MEIDÄN”-aktiviteetin toteutuksesta.

o Klubit tilaavat ”VASTUU ON MEIDÄN”-opasvihkot klubin aktiviteetin piiriin 

kuuluvan oppilasmäärän mukaan materiaalipankin tilauslomakkeella(1-5 

koulua/klubi). www.vastuuonmeidan.fi 

o Yhteyshenkilö sopii kohdeluokkien (peruskoulun 3. luokat) opettajien kanssa 

henkilökohtaisesti ”VASTUU ON MEIDÄN”-aktiviteetin toteutusajankohdasta 

ja mahdollisesta vierailusta ko. luokkien tunnilla ja mahdollisesti 

vanhempainillassa. LEO:t mukaan, jos mahdollista !

o Materiaali ja asiasisältö(opettajan esitys kampanjasivuilta) käydään 

oppitunnilla läpi ja oppilaan oma henkilökohtainen ”VASTUU ON MEIDÄN”-

opasvihko jaetaan luokan oppilaille kotiin vietäväksi (opettaja yksin tai Leon 

tai klubin edustajan kanssa).
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Toteutus jatkuu...

– Klubin yhteyshenkilö käy läpi aktiviteetin toteutumisen klubikokouksessa 

ja klubi ilmoittaa raportissaan ”VASTUU ON MEIDÄN”-aktiviteetin 

suorituksesta.

– Opasvihko päivittyy vuosittain ja se on käytössä koko Lions toimikauden ja 

siten toteutettavissa klubin muiden aktiviteettien aikatauluihin sovittaen.

– Opetushallitus tukee tämän kampanjan toteutusta kouluissa.
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Toteutus jatkuu...

– ”VASTUU ON MEIDÄN”-kampanja toteutetaan Lions-klubien omana paikallisena 

palveluaktiviteettina suomessa. 

– Aktiviteetti on toteutettavissa myös ruotsinkielisen materiaalin muodossa. 

– Opasvihkon kustannus lionsklubeille on 2€/oppilas

• Aktiviteetti sisältää:

– 28 sivuisen ”VASTUU ON MINUN”-opasvihkon jaettavaksi oppilaille

– ”VASTUU ON MINUN”-opasvihkon toimituksen klubin yhteyshenkilölle

– Oheismateriaalia jaettavaksi kouluille, opettajille ja klubeille

• A4 –”VASTUU ON MEIDÄN”-esite / juliste

• A4 –”VASTUU ON MEIDÄN”-lyhyt yhteenveto (Mitä/Miksi/Miten/Tarve)

• ”Örkkimörkki” ja piirroshahmo –tarroja (maksullinen)

• Kuvia ja logoja

– Kampanja- ja tukisivut Webissä (www.vastuuonmeidan.fi)

– Lehdistötiedotteen käytettäväksi esim. paikallislehdessä
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Materiaalia

Tarra-arkki (5€/arkki)

Kirjeet vanhemmille ja  

esitys opettajalle (0€)

VOM-opasvihko (2€/kpl)



YHTEENVETO

o Vastuu on meidän -PALVELUAKTIVITEETTI

oOsa Lions Quest -ohjelmaa

oLisää LEO yhteistyötä ja yhteisiä aktiviteetteja

oLisää aktiivisten jäsenten määrää
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Lisätietoja ja tilaukset:

Jukka Isotalo
Palvelujohtaja MD 107(Finland)

email: jukka.isotalo@lions.fi

Internet: www.vastuuonmeidan.fi

www.lions.fi

Vastuu on meidän !


