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Tilaisuuden	  tavoite	  

•  Lisätä	  kasva=ajien	  ymmärrystä	  lasten	  
mediamaailmasta	  

•  Vahvistaa	  kasva=ajien	  valmiu=a	  
mediakasvatukseen	  

	  
	  
	  



Tiedonhaku	  

Laskut	  

Bloggaaminen	  

Sosiaalinen	  media	  

Digitaaliset	  pelit	  

Harrastukset	  

Työ	   Ystävät	  

Videot	  





Ovatko	  lastenne	  näkemät	  mainokset	  tai	  tuotesijoi=elu	  
vaiku=aneet	  koInne	  ostopäätöksiin?	  



comScore	  (2/2014):	  h=p://www.comscoredatamine.com/top-‐20-‐finland/	  



Tiedonhaku 







Sosiaalinen media 







Moniko	  teistä	  on	  oman	  lapsensa	  kaveri	  Facebookissa?	  Millaisia	  seurauksia	  voi	  olla	  sillä,	  e=ä	  tykkää	  FB-‐sivusta	  joka	  
ajaa	  esimerkiksi	  Kannabiksen	  laillistamista?	  
Mitä	  mieltä	  ole=e	  alle	  13-‐vuoIaiden	  lii=ymisestä	  
Facebookiin?	  





Millaisista	  asioista	  olisi	  hyvä	  käydä	  keskustelua	  kun	  lapsi	  saa	  
kameran?	  



Kiusaaminen 



Digitaalinen	  kiusaaminen	  
•  Salasanojen	  anastaminen	  ja	  niiden	  avulla	  	  

pahantekeminen,	  esim	  haukkuminen	  toisen	  nimissä	  
•  Nolojen	  ja	  inho=avien	  kuvien	  ja	  videoiden	  levi=äminen	  
•  Toisena	  esiintyminen	  tai	  nolaavan	  verkkoprofiilin	  luominen	  
•  Kiusaamis-‐,	  haukkumis-‐	  tai	  uhkailuryhmien	  perustaminen	  
•  NIMETÖN	  haukkuminen	  esimerkiksi	  keskustelupalstoilla	  
•  Ryhmästä	  ulossulkeminen,	  ei	  esimerkiksi	  päästetä	  luokan	  

oppilaiden	  keskuudessa	  ava=uun	  ne\keskusteluryhmään	  

Tilanteiden	  ja	  tunteiden	  arvioiminen	  on	  vaikeaa.	  Ja	  neIssä	  vielä	  vaikeampaa.	  



Miten	  ole=e	  huomanneet	  mahdollisen	  ne\kiusaamisen?	  







Digitaaliset pelit 





Moniko	  teistä	  pelaa	  lasten	  kanssa	  lauta-‐	  ja	  seurapelejä?	  Entä	  moniko	  teistä	  pelaa	  lasten	  kanssa	  digitaalisia	  pelejä?	  



1€	  

Mitä	  mieltä	  ole=e	  oikean	  rahan	  käytöstä	  virtuaalisiin	  
hyödykkeisiin?	  





Matkapuhelimet 
Mobiililaitteet 

















Yksityisyydens
uojasta	  ja	  

Ietoturvasta 



Mitä	  Ietoturva	  on?	  
•  Laaja	  käsite,	  johon	  lii=yy	  olennaisesI	  mm.	  rehellisyys	  

Ietoverkossa,	  omien	  henkilökohtaisten	  Ietojen	  suojaaminen	  
sekä	  käyte=ävien	  lai=eiden	  tekninen	  suojaaminen.	  

•  Tärkein	  tekijä	  Ietoturvallisessa	  verkkokäy=äytymisessä	  olet	  
SINÄ.	  

	  
•  Avainasiat:	  
1.  Varmista	  yksityisyytesi	  verkossa	  
2.  Tiedä	  mitä	  teet,	  noudata	  “pelisääntöjä”	  
3.  Suojaa	  käy=ämäsi	  lai=eet	  

Mitä	  mieltä	  ole=e	  esimerkiksi	  oman	  lapsen	  sijainnin	  
seuraamisesta?	  Milloin	  se	  on	  hyväksy=ävää?	  Entä	  oman	  puolison	  seuraamisesta?	  



Mediasuojelu 



Mikä	  on	  mielestänne	  sopiva	  aika	  päivi=äiselle	  neInkäytölle	  ja	  
pelaamiselle?	  



Liiallisen	  pelaamisen	  
merkkejä	  
•  Vietetään	  paljon	  aikaa	  koneella	  ja	  

tauot	  unohtuvat	  
•  Pelaama=omuus	  aiheu=aa	  levo=omuu=a	  ja	  ärtyisyy=ä	  
•  Pelaamisen	  rajoi=aminen	  aiheu=aa	  voimakkaita	  

tunnereakIoita	  
•  Sosiaaliset	  suhteet	  pelien	  ulkopuolella	  vähenevät	  

merki=äväsI	  
•  Velvollisuudet	  jäävät	  hoitama=a	  
•  Vuorokausirytmi	  sekoi=uu	  
•  Poissaoloja	  koulusta	  (tai	  töistä)	  
•  Muut	  harrastukset	  jäävät	  pois	  







Miten	  voimme	  au=aa	  lapsia	  ymmärtämään,	  e=ä	  median	  tarjoama	  kuva	  
sukupuolisuudesta	  ja	  seksuaalisuudesta	  ei	  ole	  koko	  totuus?	  



AHDISTUS	   PÄIHTEET	  SEKSI	  VÄKIVALTA	  

SALLITTU	  
KAIKENIKÄISILLE	  





•  Oma	  akIivisuus	  on	  tärkeää:	  ota	  selvää,	  
tutustu,	  kysele,	  keskustele.	  

•  Anna	  lapsen	  olla	  lapsi:	  auta	  ja	  opasta.	  
•  Jos	  et	  Iedä,	  etsi	  neuvoja	  kokeneemmilta	  

Jokaisella	  meistä	  on	  vastuu	  omasta,	  lapsemme,	  
perheemme	  ja	  myös	  koko	  yhteisön	  hyvinvoinnista	  





h=p://pelitaito.fi/vanhemmille/9-‐kysymysta-‐pelaamisesta/	  



h=p://www.pelipaiva.fi/pelikasva=ajankasikirja.pdf	  



Linkkejä	  
Kirjastojen	  Iedonhakupalvelu:	  h=p://makupalat.kirjastot.fi/	  
Tiedonhakutehtäviä	  koululaisille:	  h=p://mediakasvatus.kirjastot.fi/node/50	  
Parents’	  guide	  to	  Facebook:	  h=p://www.connectsafely.org/pdfs/iparents.pdf	  
Valokuva	  ja	  yksityisyyden	  suoja	  henkilöIetolain	  kannalta:	  h=p://www.Ietosuoja.fi/33490.htm	  
MLL	  Nuorten	  Ne\:	  h=p://www.mll.fi/nuortenne\/kiusaaminen/	  
Poliisi	  verkossa:	  h=p://www.poliisi.fi/ne\poliisi	  
Poliisin	  Ne\vinkki:	  h=ps://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/feedbackIp?openform&l=1	  
Pelastakaa	  Lapset	  /	  Ne\vihje:	  h=ps://pelastakaalapset-‐fi.directo.fi/toiminta/lasten-‐suojelu-‐digitaalisessa-‐me/ne\vihje/	  
Muiden	  kasva=ajien	  arvioita	  peleistä	  /	  apua	  pelien	  valintaan	  vanhemmille:	  h=p://www.peliraaI.fi	  
Pelitutkimuksen	  vuosikirja:	  h=p://www.pelitutkimus.fi	  
Suomen	  myydyimmät	  pelit:	  h=p://www.figma.fi	  
Virtuaalinen	  kulu=aminen:	  h=p://www.hiit.fi/u/vlehdonv/documents/Lehdonvirta-‐2009-‐Virtual_consumerism.pdf	  
Massiviset	  moninpelit	  (MMORPG):	  h=p://en.wikipedia.org/wiki/Massively_mulIplayer_online_role-‐playing_game	  
Nuoret	  pelissä	  -‐	  THL:n	  Ietopake\	  kasva=ajille	  lasten	  ja	  nuorten	  digitaalisesta	  ja	  rahapelaamisesta:	  
h=p://www.thl.fi/thl-‐client/pdfs/268fdb96-‐abe2-‐4a3d-‐889a-‐9b2e3374fa87	  
Pelipäivä:	  h=p://www.pelipaiva.fi	  	  
Pelitaito:	  h=p://www.pelitaito.fi	  	  
PEGI	  (Pan-‐European	  Game	  Info)	  –	  ikärajoista:	  h=p://www.pegi.info/fi/	  	  
Lapset	  ja	  matkapuhelimella	  maksaminen:	  h=p://www.kulu=ajavirasto.fi/mobiilimaksaminen	  
MLL	  Vanhempainne\:	  h=p://www.mll.fi/vanhempainne\/Ietokulma/lapset_ja_media/	  
Liikunta	  opiskelu-‐	  ja	  työkyvyn	  perustana:	  
h=p://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/IetopakeIt/amis/liikunta_ravinto_lepo/tyokyvyn_perusta	  
Lapsi	  ja	  uuIset:	  h=p://yle.fi/vin\/yle.fi/mediakompassi/mediakompassi/vanhemmat/aihesisallot/uuIset/lapsi-‐ja-‐uuIset/	  
Safer	  Internet	  in	  Finland:	  h=p://www.saferinternet.fi/	  
Mediakasvatus-‐	  ja	  kuvaohjelmakeskus	  MEKU:	  h=p://www.meku.fi/	  
Mannerheimin	  Lastensuojelulii=o:	  h=p://www.mll.fi/	  
	  
	  
	  
	  
	  


