Lukukausi 2022-2023
Hyvät vanhemmat !
Internet on osa nykylasten ja -nuorten elämää. Tietokoneet, älypuhelimet ja internet tarjoavat lapsille
paljon uusia mahdollisuuksia – niin hyvässä kuin pahassa. Lapset tarvitsevatkin Teidän vanhempien tukea
medialukutaitojen hallintaan, digitaalisessa maailmassa seikkaillessaan.
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 älypuhelinten, ”täppäreiden”,
tietokoneiden ja internetin käytön suhteen.
VASTUU ON MEIDÄN -oppaan 12. painos perehdyttää lapsenne ja Teidät vanhemmat ajankohtaisiin
aiheisiin Internetin käyttöön liittyen. Kampanjaa on toteutettu valtakunnallisesti lionsklubien paikallisena
aktiviteettina vuodesta 2010 alkaen. Lapsenne eli koulun 3. luokkalaiset saavat nämä oppaat alueella
toimivien lionsklubien yhteisaktiviteetin avulla ja rahoituksella. Erityinen huomio koululaisten
mediataitoihin valtakunnallisesti tapahtuu taas helmikuussa 2023, kansallisen Mediataitoviikon muodossa
www.mediataitoviikko.fi mutta aihe on ajankohtainen vuoden jokaisena päivänä ja iltana.
Tutustukaa yhdessä kotona opasvihkoon ja tämän saatekirjeen takapuolella esitettyihin asioihin.
Keskustelkaa ja miettikää teidän perheenne netin käyttöä. Kysymyksiin vastaaminen yhdessä on tärkeää,
sillä se helpottaa keskustelua SoMesta ja internet-maailmasta sekä niiden turvallisesta käytöstä.
Opasvihkon lopussa on hyödyllisiä linkkejä nettisivuille, mistä löydätte lisää tietoa netin käyttöön liittyen.
Lisää tietoa ja hyödyllisiä linkkejä:
www.vastuuonmeidan.fi
www.mediataitoviikko.fi
Terveisin, Vastuu on meidän -tiimi yhdessä lionsklubien kanssa
sekä lastenne opettajat
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SISÄLLÖNTUOTANTO JA OIKEUDET OU-VEL OY

Onko netin ja ”äppien” käyttö hallinnassa?
Omaa sekä perheen netin ja mobiilisovellusten käyttöä voi pohtia seuraavien kysymysten avulla.
Kysymykset kannattaa käydä läpi koko perheen voimin. Osa kysymyksistä sopii sekä vanhemmille että
lapsille, ja osa on tarkoitettu vain lasten vastattavaksi. Tyhjille riveille voitte kirjoittaa keskustelunne
vastauksia ja tuloksia 😉
Missä ja miten käytätte nettiä ja kännykkä-appeja?
Mihin tietokone on kotona sijoitettu? Onko se hyvä paikka tietokoneelle?
-Entä läppäri, täppäri(tabletti) tai älypuhelin; -missä ja milloin niitä käytetään?
___________________________________________________________________________
Tietävätkö vanhemmat, millä web-sivustoilla lapset käyvät?
___________________________________________________________________________
Tietävätkö lapset, millä web-sivustoilla vanhemmat käyvät?
___________________________________________________________________________
Käyttääkö joku teidän perheessänne facebookia, twitteriä, TikTokia ja/tai WhatsAppia?
Tietävätkö vanhemmat, miten niitä käytetään ja ketkä ovat lasten facebook tai WhatsApp-kavereita?
___________________________________________________________________________
Minkälaisia ongelmia tietokoneen, älypuhelimen ja netin käyttöön voi liittyä? Onko
nettiin liittyvistä vaaroista keskusteltu perheessänne? Kyllä
Ei
Mitä ne voisivat olla ?
___________________________________________________________________________
Miten toimitaan, jos lapselle tulee puhelimen kautta tai netissä eteen esimerkiksi kuva tai muu tilanne,
josta olisi syytä sanoa vanhemmille?
___________________________________________________________________________
Kuinka paljon vietätte aikaa tietokoneella ja internetissä? Onko tämä liian vähän / sopivasti / liikaa?
___________________________________________________________________________
Mitä pelejä pelaat puhelimella ja/tai tietokoneella tai verkossa?
Miten paljon niihin kuluu aikaa viikossa? Onko se liian vähän / sopivasti / liikaa?
___________________________________________________________________________
Onko sinulla verkossa kuvia tai videoita? Missä siellä ? ______________________________
Oletko nähnyt tai julkaissut kuvagallerioissa kuvia, joita et voisi näyttää vanhemmillesi?
Oletko törmännyt kiusaamiseen tai muihin ongelmiin netissä, puhelimessasi?
Tiedättekö jonkun, jota on kiusattu netissä tai puhelimella? Millä tavoin? Miten asiaa on hoidettu?
Oletko tavannut nettituttuja? / Mitkä ovat turvallisia tapoja nettituttujen tapaamiseen?
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