TIETOA JA TEHTÄVIÄ TURVALLISEN
DIGITAALISEN ARJEN TUKEMISEEN

“Tutustuin ihanaan
tyyppiin netissä.
Se pyysi musta
kuvaa ilman paitaa.”

“Mun kaveria kiusataan
netissä.
Mitä mä voin tehdä?”

“Ne levitti some-ryhmässä
jotain huhuja musta, se oli tosi
ahdistavaa.”

“Sain vieraalta tyypiltä todella
outoja kuvia ja videoita.”

“Jokin on muuttunut,
mua pelottaa mennä kouluun.”

“Mun exä levitti mun kuvia
koulun whatsapp-ryhmässä.”

SISÄLTÖ
Materiaalia 13-17-vuotiaiden nuorten ohjaukseen
Tietoa Netarin palveluista

TAPAUS 1. Mikko saa outoja kuvia ja videoita

Esim. Terveystieto (T7, T9)
Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet (L1, L2, L3)

TAPAUS 2. Milla kohtaa kiristystä ja uhkailua

Esim. Elämänkatsomustieto (T8), uskonto (T6)
Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet (L1, L3)

TAPAUS 3. Hannaa kiusataan netissä

Esim. Uskonto (T9), oppilaanohjaus (T4), äidinkieli ja kirjallisuus (T1, T3)
Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet (L3, L4)

TAPAUS 4. Vili tuntee yksinäisyyttä

Esim. Terveystieto (T7, T8), äidinkieli ja kirjallisuus (T3)
Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet (L3, L4, L7)

TAPAUS 5. Onnin vaikeudet kaverisuhteissa

Esim. Elämänkatsomustieto (T8), terveystieto (T2)
Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet (L1, L3)

TAPAUS 6. Juulian ahdistuneisuus

Esim. Terveystieto (T2, T3, T5)
Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet (L2, L3)

TAPAUS 7. Alin ongelmat intiimien kuvia ja videoiden kanssa
Esim. Elämänkatsomustieto (T10), terveystieto (T4)
Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet (L4, L7)

TAPAUS 8. Liisan kauhun hetket parisuhteessa

Esim. Uskonto (T8), terveystieto (T2, T3)
Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet ( L2, L3)

ILMAINEN MATERIAALI 13-17-VUOTIAIDEN
NUORTEN OHJAAMISEN TUEKSI
OPETTAJALLE OPPITUNTIEN TUEKSI
Materiaali sisältää valmiit tapausesimerkit ja
tuntisuunnitelmat, joita voit soveltaa omassa työssäsi
osana tutkivaa ja ilmiöpohjaista oppimista. Materiaali
on suunniteltu vastaamaan laaja-alaisen osaamisen osaalueiden tavoitteisiin.
Tuntisuunnitelmat ovat 45 min, 75 min ja 90 min
pituisia ja sopivat esimerkiksi uskonnon, terveystiedon
ja elämänkatsomustiedon oppiaineeseen sekä
oppilaanohjaukseen.Voit ottaa materiaalin käyttöön
myös osana oppiainerajat ylittäviä monialaisia
oppimiskokonaisuuksia.

OTA VALMIIT TAPAUSESIMERKIT OSAKSI
OPPITUNTEJA JA ILMIÖITÄ
Tapausesimerkit perustuvat todellisiin tapahtumiin.
Niiden avulla herätetään nuorten omaa eettistä
ajattelua, vahvistetaan turvataitoja, tuodaan tietoa
nuorten omista oikeuksista, ja valmistaudutaan
toimimaan turvallisesti myös digitaalisessa
toimintaympäristössä. Tehtävät jakaantuvat
tiedonhakuun, keskusteluun ja ratkaisumallien luomiseen
tai draamalliseen tuotokseen. Lisätehtävien avulla
teemoja voi käsitellä syvemmin.
Tehtävien avulla oppijoita rohkaistaan omien tietojen ja
kokemusten esiin tuomiseen, kysymysten esittämiseen
ja vastausten etsimiseen, tietojen jäsentämiseen,
johtopäätösten tekemiseen ja niiden perustelemiseen.
Ilmiöitä käsitellään tutkien erilaisia näkökulmia ja
lähteitä nuorten omiin kokemuksiin liitettynä. Tehtäviä
toteutetaan yksin, pareittain ja ryhmässä.
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TIETOA NETARISTA
Netari on Pelastakaa Lasten ylläpitämä
palvelukokonaisuus, joka on toiminut vuodesta
2003.
Tarjoamme nuorille turvallisia ja laadukkaita yksilö-,
yhteisö-, ohjaus- ja neuvontapalveluita.
Toimintamme kivijalkoja ovat turvallisuus, nuoren
kohtaaminen hänen omista lähtökohdistaan käsin sekä
myönteinen ja kannustava ilmapiiri. Palveluissamme
toimivat ammattilaiset ja aikuiset vapaaehtoiset ovat
saaneet tehtävään koulutuksen ja ovat sitoutuneet lasten
suojelemiseen Pelastakaa Lapset ry:n periaatteiden
mukaisesti.

löydät seuraavat palvelut ja paljon muuta!
Netari-chatissa nuori pääsee juttelemaan kahden
kesken ja anonyymisti luotettavien aikuisten kanssa itse
valitsemistaan aiheista.
Netari WA & Signal tarjoavat nuorille tukea, tietoa
ja neuvontaa mistä tahansa aiheista, jotka painavat
nuorten mieliä.
Momio on 7–13 -vuotiaille suunnattu sosiaalisen
median palvelu. Koulutetut työntekijät sekä
vapaaehtoiset tapaavat nuoria ryhmämuotoisissa
keskusteluissa
Netarin Discordissa jutellaan koulutettujen ohjaajien
ja vapaaehtoisten kanssa monipuolisesti erilaisista nuoria
kiinnostavista aiheista.
Twitch on striimauspalvelu, jossa voi katsella muiden
pelejä tai julkaista omia pelihetkiä. Netarin striimien
aikana chateissa voi jutella monista asioista, vaikkapa
juuri pelaamiseen liittyvistä teemoista.
Käy tutustumassa myös Netarin Instagramiin:
@netarifi
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TAPAUS 1. MIKKO SAA OUTOJA KUVIA
”Eräänä päivänä Mikko alkaa saamaan tuntemattomalta mieheltä kuvia ja
videoita, joissa mies koskettelee itseään. Kuvat ovat todella epämiellyttäviä ja
arkaluontoisia. Mikko ei tiedä kuka mies on tai miksi tämä lähettelee hänelle
kuvia. Mikkoa nolottaa kertoa viesteistä.Viestit ahdistavat Mikkoa.”
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TAPAUS 1. TUNTISUUNNITELMA 45 MIN
TAVOITE JA SISÄLTÖ:
Oppitunnin aiheena on netin oikut ja oudot sisällöt. Käydään läpi nuorten omaan henkiseen kasvuun ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksia,
valintoja ja niiden perusteluja terveystiedon näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää niitä tapoja, joilla epämiellyttävän sisällön tuomasta
ahdistuksesta pääsee yli ja miten asian kanssa voidaan toimia.
Terveystieto vuosiluokilla 7-9.
T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja
sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja.
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin, ja tieto- ja viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille.
Laaja-alainen osaaminen:
L1, L2, L3
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TAPAUS 1. TUNTISUUNNITELMA 45 MIN
TOTEUTUS
1. AIHEESEEN KIINNITTYMINEN
KESKUSTELLEN 5 MIN

2.TIEDONHAKU JA TAUSTATIEDOT
YKSILÖTEHTÄVÄ 10 MIN

Aloita keskustelu esittelemällä oppitunnin
aihe Netin oikut ja oudot sisällöt.
Oppitunnilla on tarkoitus keskustella ja
pohtia vapaasti ketään tuomitsematta.
Voit tehdä ryhmän yhteisen Padlet-seinän
ja kirjoittaa ensimmäisen mieleen tulevan
netin oikun. Mikä netissä on pelottavaa ja
missä epämiellyttävää sisältöä voi kohdata?
Kysy oppilailta vastauksia mitä netin oikut
heidän mielestään ovat? Ovatko he koskaan
törmännyt netissä epäilyttävään toimintaan?
Ovatko havainneet jonkun toimivan siellä
oudosti? Mitä yleensä niissä tilanteissa
tapahtuu? Tuntuuko joskus turvattomalta?
Onko joku vieras ihminen lähestynyt?

Jokainen pohtii aluksi millaisia palveluja
netissä itse käyttää? Ohjeista oppilaita
etsimään tieto miten suositun sosiaalisen
median palvelun ylläpitoon voi ilmoittaa,
jos näkee häiritsevää sisältöä. Etsikää
tietoa erilaisten sosiaalisen median
palvelun tarjoajien tiedoista miten he ovat
ilmoittaneet hoitavansa asiattoman sisällön
poistamisesta omasta palvelustaan. Miten
digitaalisen median valvonta toimii, kuka
netin omistaa ja kenen vastuulla on puuttua
häiriökäyttäytymiseen netissä? Mitkä ovat
somepalveluiden ikärajat? Jokainen kirjoittaa
vastauksiaan muistiin. Käykää yhdessä
vastaukset läpi ennen Tapaus 1:n käsittelyä.
Yhteisen keskustelun jälkeen jaa ryhmä
pareittain.

4. RATKAISUMALLIN LUOMINEN
RYHMÄTEHTÄVÄ 10 MIN

5.YHTEINEN YHTEENVETO
KOKO RYHMÄ 5 MIN

Yhdistä parit suuremmiksi ryhmiksi. Jokainen
ryhmä keksii ja kirjoittaa Padlet-seinälle
ratkaisun Tapaus 1:een. Ryhmä voi valita
yhden otsikon: Mikko, tee näin! / Ohje
Mikolle / Miten autan Mikkoa? Ryhmät
kirjoittavat itse Mikolle ohjeet miten hänen
tulisi toimia. Ryhmien pitää keksi omaan
ratkaisumalliin vähintään kaksi perustelua
miksi juuri näin pitää toimia.

Lue lopuksi vielä kaikkien ryhmien
ratkaisumallit ääneen.

3.TAPAUS-ESIMERKKI JA
KESKUSTELU
PARITEHTÄVÄ 15 MIN
Oppilaat lukevat tapauskuvauksen. Mikko
vastaanottaa outoja kuvia. Parit vastaavat
annettuihin kysymyksiin yhdessä. Löydät
kysymykset seuraavalla sivulla.Vastaukset
kirjoitetaan muistiin. Oppilaat voivat
käyttää yhteistä Padlet-seinää vastausten
kirjoittamiseen.
6. LISÄTEHTÄVÄ
Anna jokaiselle tehtäväksi harjoitella
tuottamaan vlogi, jonka aiheena on
lasten oikeus avoimeen ja turvalliseen
nettiympäristöön. Millaisia keinoja nuoret itse
keksivät estääkseen häiriökäyttäytymisen?
Vlogin voi tuottaa omalla mobiililaitteella tai
koulun omilla tablet-laitteilla.
Sopikaa yhdessä miten vlogin sisällöt jaetaan.
Jos koululla on käytössä yhteinen alusta,
miettikää yhdessä miten vlogit voisi sinne
Ketään ei saa kuvata ilma lupaa, eikä yhdessä
suunniteltua sisältöä saa jakaa missää
yhteisöissä ilman toisen lupaa.
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TAPAUS 1. KYSYMYKSET
NÄYTÄ KYSYMYKSET KOKO RYHMÄLLE.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miksi Mikkoa nolottaa kertoa viesteistä?
Miksi luulet miehen tekevän edellä kuvatulla tavalla?
Rikkooko mies lakia?
Mitä Mikko ajatteli kuvia saadessaan?
Kenelle Mikko voisi kertoa asiasta ensimmäisenä?
Miten itse reagoisit, jos ystäväsi kertoisi sinulle saaneensa outoja kuvia ja videoita?
Kuka kuvan lähettäjän voisi jäljittää?
Kannattaako kuvan lähettäjälle vastata viestillä?
Onko Mikko itse jotenkin vastuussa ahdistuksen tunteesta?
Mitä muita tunteita Mikko voi tuntea kuvia saadessaan? Miksi?
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TAPAUS 1. VASTAUKSET
NÄYTÄ VASTAUKSET YHTEENVEDON AIKANA.
• Seksuaalissävytteisten kuvien ja videoiden lähettäminen alle 16-vuotiaalle on rikos ja rikkoo
todennäköisesti myös some-palvelun käyttöehtoja.
• Kansainvälisen lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus tulla suojelluksi
hyväksikäytön muodoilta, jotka ovat haitallisia lapsen hyvinvoinnille.
• Vastuu kuvien lähettämisestä on aina aikuisella.
• Jos joku lähettää sinulle seksuaalissävytteistä materiaalia, ota yhteyttä palvelun ylläpitoon ja
tarvittaessa poliisiin.
• Poliisi voi jäljittää netissä toteutetuista rikoksista epäiltyä.
• Tapahtuneeseen kannattaa aina hakea apua luotettavalta aikuiselta - älä jää yksin.
• Jos jokin asia painaa mieltä, voit tulla vaikka Netarin chatiin juttelemaan siitä.
• Some-palveluiden ilmoita asiattomasta toiminnasta-sivut (mm. insta, snäppi, whatsapp?)

Lisää tietoa:
netari.fi - Ohjausta ja neuvontaa verkossa viitenä päivänä viikossa
netari.fi/netari-wa - Tutustu Netari WA & Signaliin
netari.fi/lapsenoikeudet - Oikeutesi netissä
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TAPAUS 2. MILLA KOHTAA KIRISTYSTÄ JA UHKAILUA
”Milla tapasi kivan tuntuisen pojan netissä. Milla alkoi pian juttelemaan pojan
kanssa päivittäin ja huomasi olevansa ihastunut. Eräänä päivänä poika pyysi
Millaa lähettämään itsestään kuvan ilman paitaa. Milla empi hieman, mutta
ajatteli ettei yksi kuva haittaa. Käytännössähän he seurustelevat ja poikakin
on saman ikäinen kuin hän. Kuvan lähettämisen jälkeen poika alkoi kuitenkin
vaatimaan lisää kuvia ja uhkasi lähettää kuvan koko Millan koululle ellei tämä
tottele. Millaa pelotti että poika toteuttaa uhkauksensa ja suostui kuvien
lähettämiseen.”
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TAPAUS 2. TUNTISUUNNITELMA 75 MIN
TAVOITE JA SISÄLTÖ:
Oppitunnin aiheena on kiristys ja uhkailu, niiden motiivit ja niistä aiheutuvien tunteiden käsittely. Käydään läpi nuorten omaan
toimintaympäristöön peilaten teon tahallisuutta, tarkoitusta ja seurauksia. Tavoitteena on selvittää toimintatapoja, joilla tilanteen tuomat
tunteet käsitellään osana omaa hyvinvointia.
Elämänkatsomustieto:
T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä kehittämään eettistä ajatteluaan.
Uskonto vuosiluokilla 7-9:
T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja
katsomusten eettisiin periaatteisiin
Laaja-alainen osaaminen: L1, L3

TOTEUTUS
1. AIHEESEEN KIINNITTYMINEN
KESKUSTELLEN
KOKO RYHMÄ 5 MIN
Aloita keskustelu esittelemällä oppitunnin aihe:
Kiristys ja uhkailu, niiden motiivit ja niistä aiheutuvien
tunteiden käsittely. Ensin keskustellaan motiiveista
toiminnan taustalla ja edetään pohtimaan mitä
jokainen meistä voi tehdä, jotta vaikeista tilanteista
päästää yli. Millaista kiristys on, ja mitä se voi
aiheuttaa kohteelleen? Millaisilla asioilla ihmisiä voi
kiristää?

Uhkauksen asettaja tuottaa kohteelleen alisteisen
aseman ja pyrkii toiminnallaan vahvistamaan omaa,
usein haavoittunutta persoonaansa, tai hän voi olla
mukana rikollisessa toiminnassa. Onko kiristys tai
uhkailu jossain tilanteessa moraalisesti sallittava
teko? Milloin uhkaus voisi olla oikeutettua? Voi netin
välityksellä tietää kuka uhkailee?
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TAPAUS 2. TUNTISUUNNITELMA JATKUU
2.TIEDONHAKU JA TAUSTATIEDOT
YKSILÖTEHTÄVÄ 10 MIN
Jokainen kirjoittaa ainakin kaksi syytä
uhkailuun ja kiristykseen tyhjälle A4-paperille,
tavoitteena hahmottaa niiden taustalla
olevia syitä. Tietoa tapauksista voi hakea eri
lähteistä. Jokainen ajatus kirjoitetaan omalle
paperille. Kateus, riita,, raha tai muu hyöty,
epätoivo jne. voivat olla niitä syitä uhkailuun
ja kiristykseen. Lappujen valmistuttua jokainen
tuo laput yhteiseen kasaan.

TOIMITAAN YHDESSÄ 25 MIN
Valitse ryhmästä yksi lukemaan lappuja.
Lappujen lukija saa valita yhden lappujen
käsittelijän työparikseen. Jaa loput oppijat
ryhmiksi. Lukija lukee laput ääneen ja antaa
ne sitten käsittelijälle. Lappujen käsittelijän
tehtävänä on ohjeistaa ryhmiä tekemään
lapusta yhdessä: origamin, paperilaivan,
lennokin, lumihiutaleen tai jotain muuta.
Kun ryhmä on saanut paperista tekemänsä
asian valmiiksi he keksivät nopeasti
lyhyen tarinan, jossa kuvataan uhkaus tai
kiristystilanne, sen osapuolet, ja miten siitä on
selvitty. Ryhmät äänestävät yhdessä parhaan
tarinan. Äänestystä voi ohjata lappujen lukija,
ja lappujen käsittelijä kirjaa annettuja ääniä
taululle.

4. RATKAISUMALLIN LUOMINEN
RYHMÄTEHTÄVÄ 10 MIN

5.YHTEINEN YHTEENVETO
KOKO RYHMÄ 5 MIN

Jokainen ryhmä keksii ja kirjoittaa
Padlet-seinälle tai isoille papereille
ratkaisuehdotuksen Tapaus 2:een. Ryhmä
valitsee yhden otsikon: Milla, tee näin!
/ Ohje Milalle / Miten autan Millaa?
Tavoitteena on tuottaa ratkaisuja siihen,
kuinka Millan tulisi tilanteessa toimia.
Omaan ratkaisuehdotukseen pitää kirjoittaa
vähintään kaksi perustelua valitulle
ratkaisulle.

Lue lopuksi vielä kaikkien ryhmien
ratkaisumallit ääneen.

3.TAPAUS-ESIMERKKI JA
KESKUSTELU
RYHMÄTEHTÄVÄ 20 MIN
Ryhmät lukevat oman ryhmänsä kesken
tapauskuvauksen “Milla kohtaa kiristystä ja
uhkailua” ja vastaavat yhdessä annettuihin
kysymyksiin. Löydät kysymykset seuraavalta
sivulta. Ryhmä valitsee oman kirjurinsa.
Vastaukset kirjoitetaan yhteiseen Padletseinään tai isolle pahville tai paperille.
Tämän jälkeen siirrytään ratkaisumallien
tuottamiseen.

6. LISÄTEHTÄVÄ
Ryhmät voivat tuottaa tekstin tai
näytelmän käsikirjoituksen pohjautuen
2. tehtävän paperilappuihin.
Käsikirjoituksessa pohditaan kuka teki ja
mitä, kenelle ja miksi. Miten tapahtumaketju
päättyy?
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TAPAUS 2. KYSYMYKSET
NÄYTÄ KYSYMYKSET KOKO RYHMÄLLE.
• Kuinka kauan arvioisit Millan ja pojan tunteneen netissä?
• Oliko “poika” oikeasti se joka väitti olevansa?
• Miksi poika halusi saada kuvia? Mitä poika teki kuville?
• Miksi Milla suostui kuvan lähettämiseen?
• Mitä luulet Millan tunteneen kuvan lähettämisen jälkeen?
• Kuka mielestäsi toimi tilanteessa väärin? Miksi?
• Mitä olisi tapahtunut, jos Milla olisi kieltäytynyt kuvan lähettämisestä?
• Tapahtuiko tilanteessa rikosta?
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TAPAUS 2. VASTAUKSET
NÄYTÄ VASTAUKSET YHTEENVEDON AIKANA.
Intiimien kuvien levittäminen
• Toisen intiimejä kuvia ei saa levittää ilman lupaa.
• Jos uhkaaja levittää Millan kuvia netissä, kyseessä on kunnianloukkaus, joka on rikos.
• Jos sinua uhkaillaan, lopeta keskustelu, estä kiristäjän yhteydenotot.
Kiristäminen
• Älä jää yksin jos sinua kiristetään. Kerro luotettavalle aikuiselle.
• Älä jaa enempää materiaalia, älä maksa mitään.
• Tallenna kaikki keskustelut ja kuvat näyttökuvina. Älä poista mitään.
Voit tulla Netariin juttelemaan luotettavian aikuisten kanssa, jos sinua kiristetään tai
kuviasi on levitetty ilman lupaasi.
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TAPAUS 3. HANNAA KIUSATAAN NETISSÄ
”8-luokkalainen Hanna kärsii koulukiusaamisesta. Hannan kiusaajat ovat
perustaneet sosiaaliseen mediaan ryhmän, jossa Hannasta kirjoitetaan
ilkeitä kommentteja sekä levitetään huhuja. Kiusaajat ovat näyttäneet myös
Hannalle tämän ryhmän – tämä on ollut hänelle valtava järkytys. Nyt Hannaa
pelottaa mennä kouluun ja hänen tekisi mieli vain lukittautua yksin omaan
huoneeseensa.”
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TAPAUS 3. TUNTISUUNNITELMA 90 MIN
TAVOITE JA SISÄLTÖ:
Oppituntien aiheena on nettikiusaaminen, sen aiheuttamat tunteet ja kiusaamisen ehkäisy. Tavoitteena on selvittää toimintatapoja, joilla
tilanteen tuomat tunteet käsitellään osana omaa hyvinvointia ja nostetaan kiusaamisen ehkäisyyn liittyviä toimintatapoja esiin.
Uskonto vuosiluokilla 7-9:
T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään
elämäntapaan.
Oppilaanohjaus vuosiluokilla 7-9:
T4 ohjata oppilasta tunnistamaan omiin valintoihinsa vaikuttavia tekijöitä sekä suhteuttamaan omaa toimintaansa kykyjensä, edellytystensä
ja kiinnostuksensa mukaisesti.
Äidinkieli vuosiluokilla 7-9:
T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä
T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman keinoin.
Laaja-alainen osaaminen: L3, L4
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TAPAUS 3. TUNTISUUNNITELMA JATKUU
TOTEUTUS

2.TIEDONHAKU JA TAUSTATIEDOT
YKSILÖTEHTÄVÄ 15 MIN

3. KÄSIKIRJOITTAMINEN
RYHMÄTEHTÄVÄ 20 MIN

1. AIHEESEEN KIINNITTYMINEN
KESKUSTELLEN
KOKO RYHMÄ 5 MIN

Jokainen lukee tapauskuvauksen “Hannaa
kiusataan netissä” ja vastaa annettuihin
kysymyksiin. Jokainen etsii eri lähteitä
käyttäen erilaisia määritelmiä kiusaamiselle.
Voit käyttää lähteenä KiVa-koulu konseptin
ilmaista materiaalia osoitteessa
www.kivakoulu.fi/vanhemmat. Kysymysten
vastaukset käydään yhteisesti läpi. Jaa
vastausten läpikäynnin jälkeen oppijat
muutamaksi isommaksi ryhmäksi.

Tehtävänä on käsikirjoittaa näytelmä,
joka pohjautuu Hannan tapausesimerkkiin.
Ryhmä luo tarinan, jossa pohditaan
syvemmin kiusaajan toimintaa ja nostetaan
esiin tunnekokemuksia, joita kiusaaminen
herättää niin kiusaajassa kuin kiusatussa.
Käsikirjoituksessa on hyvä ottaa huomioon
tapahtumapaikat, dialogi, näyttelijöiden
lukumäärä, tarinan alku, keskikohta ja lopetus.
Muistuta, että esityksen pituus ei voi olla
montaa minuuttia.

Aloita keskustelu esittelemällä oppitunnin
aihe nettikiusaaminen. Mitä tunteita se
käsitteenä herättää? Miten nettikiusaaminen
eroaa fyysisestä kiusaamisesta? Kuka voi
joutua nettikiusaamisen uhriksi?

4.DRAAMALLINEN OSUUS
RYHMÄTEHTÄVÄ 20 MIN

6. LISÄTEHTÄVÄ

Ryhmät harjoittelevat näytelmänsä ja
valmistautuvat esittämään sen muille.

Näytelmän käsikirjoituksesta voidaan tehdä
lisää erilaisia esityksiä, esimerkiksi podcast tai
vlogi.

5.ESITYKSET JA PURKU
KOKO RYHMÄ 30 MIN
Jokainen ryhmä esittää oman näytelmänsä
koko ryhmälle. Näytelmän jälkeen sen
sisältöä puretaan yhdessä, niin että tekijät
kertovat oman näkemyksensä näytelmän
tekoon. Toiset ryhmät antavat suullisen arvion
näytelmästä. Jokainen ryhmä arvioi ainakin
yhden näytelmän.

Nuorten kanssa voi suunnitella
vaikuttamiskampanjan kiusaamisen ehkäisyyn
tai pohtia miltä tai missä kiusaaminen
tuntuu. Ryhmät voivat haastatella opettajia
ja koulun muuta henkilökuntaa siitä millaisia
toimenpiteitä kiusaamisen ehkäisyyn on
keksitty. Millaisella aihetunnisteella (#) voisi
somessa nostaa esiin kiusaamisen ehkäiseviä
toimenpiteitä?

7. OPPILASKUNTA MUKAAN
KIUSAAMISEN VASTAISEEN
TYÖHÖN
Suunnitelkaa yhteinen artikkelisarja koulun
yhteiseen lehteen. Millaisia juttuaiheita
kiusaamisteemasta voi tehdä? Miten
kiusaamisesta kirjoitetaan mediassa yleensä?
Esittelevätkö uutisjutut ilmiötä riittävän
monipuolisesti? Mitä parannusehdotuksia
oppijat itse löytävät?
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TAPAUS 3. KYSYMYKSET
NÄYTÄ KYSYMYKSET KOKO RYHMÄLLE.
• Miksi Hannaa kiusataan?
• Miltä kiusaaminen Hannasta tuntuu?
• Miten itse toimisit tilanteessa, jossa huomaisit Hannan kiusaamisen?
• Mitä sanoisit Hannalle, jos tapaisit hänet nyt?
• Miten sosiaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen eroaa muusta kiusaamisesta?
• Onko Hannan tapauksessa tapahtunut rikosta?
• Kenelle Hanna voisi asiasta kertoa?
• Kuka Hannaa voisi auttaa?
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TAPAUS 3. VASTAUKSET
NÄYTÄ VASTAUKSET YHTEENVEDON AIKANA.
• Kaikenlainen kiusaaminen on aina väärin ja voi aiheuttaa kiusatulle pitkäkestoista pahaa oloa,
ahdistusta ja häpeän tunteita.
• On tärkeää, että kiusaamisen uhri ei jää yksin – kerro asiasta luotettavalle aikuiselle.
• Nettikiusaaminen voi täyttää rikoksen tunnusmerkit. Kiusaamiseen on mahdollista pyytää apua
poliisilta tai nettipoliisilta.
• Voit myös keskustella omista kokemuksistasi Pelastakaa Lasten verkkonuorisotalo Netarissa,
netari.fi
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TAPAUS 4. VILI TUNTEE YKSINÄISYYTTÄ
”Pienellä paikkakunnalla asuva Vili on huomannut olevansa yksinäinen.
Yksinäisyyden tunne on jatkunut siitä lähtien, kun hänen läheinen ystävänsä
muutti toiselle puolelle Suomea opiskelemaan.Vili on aina ollut hieman ujo
ja herkkä, eikä uusiin ihmisiin tutustuminen ole hänelle kovin helppoa. Häntä
huolettaa, että tuleeko hän jäämään ikuisiksi ajoiksi yksinäiseksi.”
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TAPAUS 4. TUNTISUUNNITELMA 75 MIN
TAVOITE JA SISÄLTÖ:
Oppituntien aiheena on yksinäisyys, sen syyt ja sen ehkäisy. Tavoitteena on tunnistaa mitä ovat sosiaalinen ja emotionaalinen yksinäisyys,
psyykkinen ja fyysinen läheisyys. Lisäksi pohditaan syitä yksinäisyyden taustalla ja keskustellaan tunteista, niiden tunnistamisesta ja
toiminnasta, jolla yksinäisyyttä torjutaan. Mikä rooli koko kouluyhteisöllä, perheellä tai harrastusyhteisöllä on nuoren yksinäisyyden tunteen
muodostumiseen? Miten voisimme kaikki yhdessä ennalta ehkäistä yksinäisyyttä ja siitä aiheutuvia yksilöllisiä ongelmia?
Terveystieto vuosiluokilla 7-9:
T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja
sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja.
T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja
sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä.
Äidinkieli ja kirjallisuus vuosiluokilla 7-9
T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman keinoin.
Laaja-alainen osaaminen
Laaja-alainen osaaminen L3, L4, L7

TOTEUTUS
1. AIHEESEEN KIINNITTYMINEN
KESKUSTELLEN
KOKO RYHMÄ 5 MIN
Aloita keskustelu esittelemällä oppitunnin
aihe: yksinäisyys, sen syyt ja siitä aiheutuvat
ongelmat.Yksinäisyyttä on varmasti jokainen
meistä tuntenut jossain vaiheessa elämäänsä.
Yksinäisyydelle voi olla sisäisiä ja ulkoisia syitä.
Sisäisiä syitä ovat persoonallisuuden piirteet,
kuten ujous tai toisaalta aggressiivisuus.

Kestäviä ihmissuhteita on vaikeampi solmia,
jos temperamentti ohjaa omaa käytöstä
paljon. Joskus myös fyysinen vamma voi olla
ryhmän ulkopuolelle jättämisen syy. Ulkoisia
syitä ovat elämäntilanteen muutokset, kuten
muutto uudelle paikkakunnalle, koulun vaihto
tai ryhmädynamiikka harrastuksista ja koulussa.
Yksinäisyys on subjektiivinen kokemus, mutta
sitä ei tule väheksyä. Puhuminen ja keskustelu
ovat usein ne ensimmäiset keinot yksinäisyyden
tunteen vähenemiseen.

YKSILÖTEHTÄVÄ 15 MIN
Jokainen lukee tapauskuvauksen “Vili
tuntee yksinäisyyttä” ja vastaa annettuihin
kysymyksiin itsenäisesti kirjoittaen
vastaukset muistiin.Vastaukset käydään
yhdessä läpi. Jaa oppijat pareiksi.
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TAPAUS 4. TUNTISUUNNITELMA JATKUU
2.TIEDONHAKU JA TAUSTATIEDOT
PARITEHTÄVÄ 20 MIN
Parit hakevat internetistä tietoa nuorten
yksinäisyydestä. Miten yksinäisyys
määritellään? Muistakaa käyttää eri
hakukoneita ja eri lähteitä.Yksi hyvä
lähde on Suomen Mielenterveysseuran
internet-sivut. Tarkoituksena on löytää
selityksiä sosiaaliselle tai emotionaaliselle
yksinäisyydelle tai tuoda esiin sukupuolten
väliset erot yksinäisyyden kokemuksessa.
Tiedonhaun jälkeen parit tekevät
miellekartan, jonka keskelle kirjoitetaan
Yksinäisyys, mitä se on? Parit jäsentävät
miellekartan avulla yksinäisyyden käsitettä,
ja kirjoittavat myös näkyville lähdetiedot.
Kun miellekartat ovat valmiina on aika
muodostaa isommat 4-7 hengen ryhmät.

3.TAPAUS-ESIMERKKI JA LYHYT
DRAAMAHARJOITUS
RYHMÄTEHTÄVÄ 10 MIN
Parit ideoivat Vilin tapaukseen peilaten ja
miellekarttojaan apuna käyttäen lyhyen
näytelmän, jossa on jokin ratkaisu Vilin
tilanteeseen. Näytelmän ideoimiseen
voi käyttää hyödyksi myös ensimmäisen
tehtävän kysymyksiä ja vastauksia. Lyhytkin
näytelmä tarvitsee draamankaaren, eli
ryhmä suunnittelee miten tapahtumat
sysätään liikkeelle, mitä sitten tapahtuu ja
tuleeko jokin yllättävä käänne? Miten tarina
päättyy? Näytelmän nimi on Vili tuntee
yksinäisyyttä. Näytelmälle voi keksiä myös
oman nimen.

6. LISÄTEHTÄVÄ
Yksinäisyys -teemasta voi kirjoittaa äidinkielen tunnilla esseen ja työstää sitä
pidemmän näytelmän käsikirjoitukseksi. Käsikirjoituksessa voi käyttää hyödyksi
Vilin tarinaa. Sopikaa läheisen päiväkodin tai vanhainkodin henkilökunnan
kanssa näytelmän esityksestä. Milloin heille sopisi ilmainen teatteriesitys?

4. ESITYKSET JA KESKUSTELU
KOKO RYHMÄ 20 MIN
Esitysten jälkeen ryhmä saa kertoa miltä
näytelmän tekeminen tuntui. Oliko aihe
vaikea vai helppo?
5.YHTEENVETO
KOKO RYHMÄ 5 MIN
Miksi on tärkeää puuttua yksinäisyyteen?
Keskustelkaa vielä yhdessä oppitunnin
herättämistä ajatuksista yhdessä. Kannusta
rohkeasti puhumaan aikuisille omista
tunteista kotona ja koulussa, ja opasta
tulemaan Netariin juttelemaan, jos
yksinäisyys tuntuu raskaalta.
Pohtikaa vielä lopuksi yhdessä mitä
konkreettisia keinoja keksitte yhdessä hyvän
ilmapiirin luomiseksi: Esimerkiksi klo 10
halaus, kehu keskiviikko, Hei sä oot hyvä! tsemppiviestit, kiitos ja ole hyvä -kommentit,
tai jokin muu yhteinen ele, jolla jokainen
tuntee olonsa hyväksytyksi ryhmässä.

Tutkikaa median luomaa kuvaa yksinäisyydestä: Kuka on yksinäinen, ketä
se koskettaa? Puhutaanko yksinäisyydestä tarpeeksi valtamediassa? Tehkää
ryhmässä reportaasi yksinäisyyteen liittyen.
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TAPAUS 4. KYSYMYKSET
NÄYTÄ KYSYMYKSET KOKO RYHMÄLLE.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mistä luulet Vilin yksinäisyyden tunteen johtuvan?
Onko yksinäisyys Vilin syy?
Onko yksinäisyys sama asia kuin yksin oleminen? Perustele vastauksesi.
Mitä on itsenäistyminen?
Ovatko ujot ja herkät ihmiset aina yksinäisiä?
Mitä sanoisit Vilille, jos tapaisit hänet nyt?
Oletko ikinä tuntenut itse yksinäisyyttä? Jos olet niin mitä teit, että tunne meni pois?
Miten Vili voisi löytää ihmisen jonka kanssa ei tuntisi olevansa yksin?
Jos sinä olisit kuin Vili, kenelle puhuisit ensimmäisenä yksinäisyyden kokemuksestasi?
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TAPAUS 4. VASTAUKSET
NÄYTÄ VASTAUKSET YHTEENVEDON AIKANA KOKO RYHMÄLLE.
• Yksinäisyys voi johtua hyvin monesta syystä. Jokainen meistä voi tuntea toisinaan olonsa
yksinäiseksi. Joskus yksinäisyyden tunne kuitenkin jatkuu pitkään.
• Yksinäisyys on aina ei-toivottu ja satuttava tunne toisin kuin yksin olo, jota jokainen joskus
tarvitsee.
• Yksinäisyydestä voi päästä irti ja siihen on saatavilla apua.
• Yksinäisyydestä kertominen voi tuntua vaikealta. Asiasta puhuminen luotettavan aikuisen kanssa
voi kuitenkin helpottaa oloa.

Netarin turvallisten aikuisten kanssa voit jutella luottamuksellisesti myös sellaisista
asioista, joista puhuminen tuntuu haastavalta.
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TAPAUS 5. ONNIN VAIKEUDET KAVEREIDEN KANSSA
“Onnilla on hyvä ja tiivis kaveriporukka. Häntä kuitenkin vaivaa se, että
kaveriporukassa tulee silloin tällöin erimielisyyksiä ja kaveriporukassa tulee
silloin tällöin erimielisyyksiä ja riitaa. Onni ei ole itse tottunut riitelemään,
koska hänen kotonaan erimielisyydet usein jätetään käsittelemättä. Tämän
vuoksi Onni ei myöskään juuri ilmaise omia mielipiteitään tai sano, jos
kavereiden toiminta ärsyttää häntä.
Onnia huolettaa, että hänen kaverinsa suuttuisivat hänelle, jos hän
kertoisi erimielisyyksistään. Hän ajattelee, että hänen täytyy olla aina
se mukautuvainen ja ystävällinen tyyppi, jona muut hänet tuntevat.
Samanaikaisesti häntä turhauttaa, ettei hän uskalla sanoa omia mielipiteitään.”
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TAPAUS 5. TUNTISUUNNITELMA 45 MIN
TAVOITE JA SISÄLTÖ:
Oppituntien aiheena on kaverisuhteet, ystävyys ja erimielisyydet. Tavoitteena on tunnistaa vaikeita tilanteita ja tarjota konkreettisia toimia
tilanteiden ratkaisemiseksi. Erimielisyydet ja riidat kuuluvat elämään, mutta tärkeintä on osata ratkaista tilanteet kaikille osapuolille
edullisesti. Tavoitteena on myös pohtia millaisia tunteita erimielisyydet kavereiden kanssa voivat nostaa pintaan.
Elämänkatsomustieto vuosiluokilla 7-9
T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä kehittämään eettistä ajatteluaan.
Terveystieto vuosiluokilla 7-9
T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa
Laaja-alainen osaaminen L2, L3
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TAPAUS 5. TUNTISUUNNITELMA JATKUU
TOTEUTUS

2.TIEDONHAKU JA TAUSTATIEDOT
PARITEHTÄVÄ 20 MIN

3. RATKAISUMALLIN LUOMINEN
RYHMÄTEHTÄVÄ 5 MIN

1. AIHEESEEN KIINNITTYMINEN
KOKO RYHMÄ 5 MIN

Parit lukevat yhdessä tapauskuvauksen
“Onnin vaikeudet kavereiden kanssa”
ja vastaavat annettuihin kysymyksiin
yhdessä kirjoittaen vastaukset muistiin. Kun
kaikki ovat valmiina vastaukset käydään
yhdessä läpi.Vertailkaa parien vastauksia
ja selvittäkää yhdessä tuliko esiin erilaisia
vastauksia. Luo pareista kolme suurempaa
ryhmää.

Jokainen ryhmä kirjoittaa yhteiseen Padletseinään ratkaisun Onnin tapaukseen, antaen
Onnille vinkkejä kuinka hänen tulisi toimia.
Ryhmä voi valita yhden otsikon: Onni, tee
näin! / Ohje Onnille / Miten autan Onnia?
Ryhmien pitää keksiä omaan ratkaisumalliin
vähintään kaksi perustelua miksi juuri näin
kannattaa toimia.

Aloita keskustelu esittelemällä oppitunnin
aihe: kaverisuhteet, ystävyys ja erimielisyydet.
Kysy mitä kaverit ja ystävyys merkitsevät
ryhmäläisille? Keskusteluiden jälkeen jaa
jokaiselle kaksi paperilappua.
YKSILÖTEHTÄVÄ 10 MIN
Jokainen kirjoittaa nimettömästi yhdelle
lapulle millainen on hyvä ystävä. Toiselle
lapulle kirjoitetaan mistä ystävien kanssa
voi tulla erimielisyyksiä? Laput taitellaan ja
laitetaan yhteiseen laatikkoon. Laput luetaan
vasta oppitunnin lopuksi.

4.YHTEENVETO
KOKO RYHMÄ 5 MIN
Lukekaa vielä lopuksi lappuja, joita jokainen
kirjoitti oppitunnin alussa.

6. LISÄTEHTÄVÄ
Pelatkaa Milloin viimeksi? -peliä. Peliä pelataan pareittain, toinen kysyy ja
toinen vastaa. Kysyjää vaihdetaan viiden kysymyksen jälkeen.
Esimerkkikysymyksiä: Milloin viimeksi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sanoit äidillesi kiitos?
sanoit opettajalle ole hyvä?
kehuit kaveriasi?
kehuit itseäsi?
sanoit, jos joku ärsytti? Mikä ärsytti?
söit jotain tosi hyvää? Mitä söit?
jouduit pyytämään anteeksi? Miksi pyysit?
kävit sukulaistesi luona?
nauroit todella kovaa?
halaisit jotakuta?
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TAPAUS 5. KYSYMYKSET
NÄYTÄ KYSYMYKSET KOKO RYHMÄLLE.
• Mikä Onnia huolettaa tai pelottaa?
• Mitä Onni voisi kavereilleen sanoa omista tunteistaan?
• Mitä voi tapahtua, jos Onni ei puhu omista tunteistaan?
• Millainen on hyvä ystävä?
• Voiko ystävän kanssa riidellä?
• Miten sinä neuvoisit Onnia, jos hän kysyisi apuasi omaan tilanteeseensa?
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TAPAUS 5. VASTAUKSET
NÄYTÄ VASTAUKSET KOKO RYHMÄLLE YHTEENVEDON AIKANA
• Erimielisyydet ja ristiriidat ovat asioita, jotka kuuluvat elämään.
• Kaverisuhteissa itseään ärsyttäviä asioita ei kannata jäädä hautomaan yksin, vaan niitä voi
käsitellä rakentavasti.
• Juttelemalla luotettavan aikuisen kanssa voi saada uusia näkökulmia siihen, miten toimia
erilaisissa ristiriitatilanteissa.
Netarin luotettavat aikuiset kuuntelevat, mitä sinulla on mielen päällä ja auttavat
pohtimaan yhdessä ratkaisuja.
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TAPAUS 6. JUULIAA AHDISTAA
”Juulian aloittaessa yläkoulun 7-luokan huomasi hän jonkin muuttuneen.
Koulun vaihtuessa osa vanhoista kavereista meni eri kouluun. Juulia huomasi
olevansa yksinäinen ja välillä kouluun meno ahdisti. Juulialla on kaksi
nuorempaa sisarusta, eikä Juulia halunnut vaivata vanhempiaan kertomalla
olostaan.Välillä Juuliaa kuitenkin ahdisti niin paljon ettei hän mennyt kouluun.”
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TAPAUS 6. TUNTISUUNNITELMA 90 MIN
TAVOITE JA SISÄLTÖ:
Oppituntien aiheena on ahdistuneisuus, sen syyt ja sen tunnistaminen. Tavoitteena on tunnistaa erilaisia tilanteita, jotka luovat ahdistusta
ja syitä ahdistuneisuuteen. Tavoitteena on saada nuoret itse keskustelemaan ja kyseenalaistamaan vallitsevia käsityksiä ahdistuneisuuteen
liittyen. Jokainen tuntee toisinaan ahdistusta, ja on tärkeää osata tunnistaa omat tunteensa ja syyt tunnereaktioiden takana. Jos ahdistus ja
tuskainen olotila kestävät vähintään kuusi kuukautta, yleistyneessä ahdistuneisuudessa voi olla kyseessä mielenterveyden häiriö.
Terveystieto vuosiluokilla 7-9
T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä kehon ja mielen viestien tunnistamista ja säätelemään
käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia tekijöitä.
T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista
tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti.
Laaja-alainen osaaminen L1, L3

TOTEUTUS
1. AIHEESEEN KIINNITTYMINEN
KOKO RYHMÄ 5 MIN
Aloita keskustelu esittelemällä oppitunnin aihe: Ahdistuneisuus, sen syyt ja sen tunnistaminen. Mitä nuoret itse ajattelevat ahdistuksesta
tai ahdistuneisuudesta? Miltä se tuntuu? Missä tilanteissa voi kokea ahdistusta? Mitkä asiat johtavat ahdistukseen? Näytä koko ryhmälle
tapauskuvaus “Juuliaa ahdistaa” ja jaa oppijat pareiksi. Parit lukevat tapauksen ja alkavat etsiä tietoa nuorten ahdistuneisuudesta ja sen
ilmenemismuodoista. Luotettavaa tietoa löytyy esim. osoitteesta
www.mielenterveystalo.fi
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TAPAUS 6. TUNTISUUNNITELMA JATKUU
2.TIEDONHAKU JA TAUSTATIEDOT
PARITEHTÄVÄ 25 MIN

3. ESITELMÄT
KOKO RYHMÄ 20 MIN

4.RATKAISUMALLIN LUOMINEN
PARITEHTÄVÄ 30MIN

Parit etsivät tietoa nuorten
ahdistuneisuudesta ja kirjoittavat siitä
miellekartan peilaten teoriaa Juulian
tapaukseen. Juulian tapaukseen peilaten
parit koostavat esitelmän nuorten
ahdistuneisuudesta ja vastaavat annettuihin
kysymyksiin. Esitelmää varten koostetaan
esitys käyttäen Power Pointia tai vastaavaa
ohjelmaa. Lähteet on merkittävä esitykseen.

Parit pitävät esitelmänsä, jonka jälkeen
Juuliaa yritetään auttaa yhdessä.
Keskustelkaa yhdessä mitä muuta Juulian
elämässä voi olla pielessä koulun vaihdon
lisäksi? Onko Juulia parisuhteessa? Mitä
Juulian kotona tapahtuu?

Parit suunnittelevat ja toteuttavat
videoterveiset Juulialle otsikolla “Mitä sinä
sanoisit Juulialle, jos tapaisit hänet nyt?”
Terveisten tekemiseen tarvitaan mobiililaite,
jolla voi kuvata videon.Videota ei ole
tarkoitus editoida, mutta jos parit haluavat
käyttää editointityökaluja, se on mahdollista.
iOS-käyttöjärjestelmässä on esim. iMovie ja
Androidissa KineMaster.

4.YHTEENVETO
KOKO RYHMÄ 10 MIN
Videoterveisten valmistuttua parit vaihtavat
yhden parin kanssa tablet-laitetta ja katsovat
terveiset. Parit antavat suullisen palautteen
videon sisällöstä. Onko terveinen sellainen,
jonka voisi oikeasti lähettää Juualialle? Voit
näyttää vielä yhteenvedon aikana Juulian
tapaukseen liittyvät vastaukset.

6. LISÄTEHTÄVÄ
Videoterveiset Juulialle voidaan ladata
ryhmän yhteiseen digitaaliseen Drivekansioon.Videoiden siirtäminen Drivekansioon onnistuu hyvän verkkoyhteyden
turvin nopeasti.Videoita voidaan katsoa
vielä uudelleen yhdessä ja keksiä lisää
videoterveisiä Juulialle.

Videon pituus on korkeintaan yksi minuutti.
Videolla voivat esiintyä molemmat pareista,
tai toinen toimii kuvaajana ja toinen puhuu
kameralle. Käsikirjoitus kirjoitetaan yhdessä.
Videota voi kuvata myös ulkona ja hankkia
rekvisiittaa.

7. LISÄTEHTÄVÄ
Etsikää yhdessä elokuvia, joissa kuvataan
nuoruutta ja kerrotaan nuorten tarinoita.
Miten ahdistus tai siitä selviäminen on
kuvattu elokuvan keinoin? Onko se realistinen
kuvaus? Kirjoittakaa elokuva-arvostelut
valitsemistanne elokuvista.
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TAPAUS 6. KYSYMYKSET
NÄYTÄ KYSYMYKSET KOKO RYHMÄLLE.
• Minkä luulet ahdistaneen Juuliaa eniten koulussa?
• Pelkäsikö Juulia jotain? Mistä pelon tunne tuli?
• Kenelle Juulia voisi jutella tunteistaan jos kotona ei pysty?
• Mitä sinä sanoisit Juulialle, jos tapaisit hänet nyt?
• Mistä tunnistat Juulian kaltaisen ahdistuneen henkilön?
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TAPAUS 6. VASTAUKSET
NÄYTÄ VASTAUKSET YHTEENVEDON AIKANA
• Kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja - ahdistus kuuluu ajoittain kaikkien meidän elämään.
• Ahdistuksessa ei ole mitään hävettävää ja siihen on saatavilla apua.
• Kerro luotettavalle aikuiselle jos ahdistuksen tunne pitkittyy ja haittaa normaalia toimintaa,
kuten koulunkäyntiä.
• Keskustelemalla luotettavan aikuisen kanssa saat purettua oloasi ja voitte yhdessä pohtia miten
jatkossa olosi olisi parempi.

Netarin turvallisten aikuisten kanssa voit jutella luottamuksellisesti myös sellaisista
asioista, joista puhuminen tuntuu haastavalta.
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TAPAUS 7. ALIN ONGELMAT INTIIMIEN KUVIEN JA VIDEOIDEN KANSSA
”Ali seurustelee luokkakaverinsa kanssa. Seurustelukumppani haluaa, että
he lähettelisivät toisilleen seksuaalissävytteisiä kuvia ja videoita. Alia tämä
mietityttää, mutta toisaalta viestittely myös kiinnostaa.Viestien lähettäminen
tuntuukin kivalta ja he jatkavat tätä välillä iltaisin.
Kuukauden kuluttua suhde päättyy Alin huomatessa, että hänen tunteensa ovat
hiipuneet. Alin entinen seurustelukumppani suuttuu ja uhkaa näyttää kuvat Alin
vanhemmille ja koululle.”
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TAPAUS 7. TUNTISUUNNITELMA 45 MIN
TAVOITE JA SISÄLTÖ:
Oppitunnin aikana perehdytään nuorten yhteisiin seurustelusuhteisiin, niiden sääntöihin ja siihen mikä on hyväksyttävää yksityisyyden suojan
tai ihmisoikeuksien näkökulmasta. Tavoitteena on johdattaa nuoret tiedostamaan omat rajansa erityisesti netissä. Mitä toinen saa tehdä
toiselle ja mitä ei.
Elämänkatsomustieto vuosiluokilla 7-9
T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitys ja eettinen perusta
Terveystieto vuosiluokilla 7-9
T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä
tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa.
Uskonto vuosiluokilla 7-9
T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta
niihin.
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TAPAUS 7. TUNTISUUNNITELMA JATKUU
TOTEUTUS
1. AIHEESEEN KIINNITTYMINEN
KOKO RYHMÄ 10 MIN

2.TIEDONHAKU JA TAUSTATIEDOT
PARITEHTÄVÄ 15 MIN

Aloita keskustelu esittelemällä oppitunnin
aihe Seurustelu, säännöt ja rajat. Näytä
koko ryhmälle tapauskuvaus “Alin ongelmat
intiimien kuvien ja videoiden kanssa”.
Jokainen lukee tapauksen itsekseen ja
kirjoittaa vastaukset annettuihin kysymyksiin.
Voit näyttää kysymykset kun kaikki ovat
lukeneet tapauksen.

Parit alkavat pohtia Alia kirjoittamalla
prosessikaavion tapahtuneesta. Mistä kaikki
alkoi? Mitä sitten tapahtui? Miten tilanne
päättyi? Prosessikaavion voi piirtää nuolia
ja laatikkosymboleita apuna käyttäen.
Prosessikaavion malleja löydät internetistä.
Tärkeitä on havainnollistaa tapahtumat
vielä visuaalisesti. Prosessikaavion avulla
oppitunnin lopuksi keskustellaan mitä
motiiveja tapahtuman osallisilla on saattanut
olla ja mikä on oikein ja mikä väärin. Parit
voivat myös pohtia mitä tapahtuu kun Alin
kuvat videot päätyvät vääriin käsiin.

3. ESITYKSET JA KESKUSTELU
KOKO RYHMÄ 15MIN
Parit esittelevät omat prosessikaavionsa
tapahtumista ja arvionsa siitä mitä tapahtuu,
jos intiimit kuvat ja videot päätyvät vääriin
käsiin. Prosessikaavioiden esittämisen
jälkeen pohditaan tapahtuman eri
vaiheita molempien Alin ja toisen henkilön
näkökulmasta. Mikä saattoi olla motiivina
toimintaan? Vaikuttiko kenties ympäristö tai
mielentila toimintaan? Painostettiinko Alia
johonkin?

4.YHTEENVETO
KOKO RYHMÄ 5 MIN
Keskustelkaa vielä lopuksi Alin tapaukseen ja
tapauksen vastauksiin peilaten mikä on oikein
ja mikä väärin parisuhteessa. Miltä toisen
toiminta tuntuu ja miksi joku toimii niin kuin
toimii? Mikä on sallittua ja mikä ei? Voitte
vielä yhdessä pohtia millainen tilanne olisi
ollut jos Ain entinen kumppani olisi levittänyt
kuvia ja videoita. Minkä rikoksen hän olisi
silloin tehnyt?
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TAPAUS 7. KYSYMYKSET
NÄYTÄ KYSYMYKSET KOKO RYHMÄLLE.
• Mitä Ali ajatteli silloin kun kumppani ehdotti intiimien kuvien ja videoiden lähettelyä?
• Miksi luulet, että Ali suostui kuvien ja videoiden lähettämiseen?
• Mitä tapahtuisi, jos Alin exä lähettäisi kuvat Alin perheelle tai kaikille koulussa?
• Miten Ali olisi voinut estää ikävän tilanteen?
• Mitä Ali voi tehdä, jos tämän exä levittää videoita eteenpäin?
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TAPAUS 7. VASTAUKSET
NÄYTÄ VASTAUKSET YHTEENVEDON AIKANA
• Intiimien kuvien lähettämisessä kannattaa aina sopia säännöt yhdessä, kuten kenelle kuvia saa
näyttää ja kuinka kauan viestejä saa säilyttää.
• Kuvien levittäminen ilman lupaasi on rikos.
• Ota näyttökuvat viesteistä ja kerro luotettavalle aikuiselle.

Netarista löydät luotettavia aikuisia, joilta saat tukea hankalissa tilanteissa
toimimiseen.
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TAPAUS 8. LIISAN KAUHUN HETKET PARISUHTEESSA
”Liisa on seurustellut poikaystävänsä kanssa noin vuoden ajan. Liisa ei koe
olevansa vielä valmis seksiin, mutta hänen poikaystävänsä painostaa tätä
yhdyntään. Eräänä iltana Liisan ja tämän poikaystävä riitelevät. Lopulta
poikaystävä ilmoittaa, että ei enää halua seurustella Liisan kanssa ellei tämä
suostu seksiin. Liisa ei haluaisi päättää suhdetta, mutta ei myöskään halua
suostua poikaystävän vaatimukseen. Poikaystävä poistuu vihaisena, ilmoittaa
että suhde on ohi ja uhkaa kertoa kaikille, että suhde päättyi koska Liisa ei
halunnut seksiä.”
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TAPAUS 8. TUNTISUUNNITELMA 75 MIN
TAVOITE JA SISÄLTÖ:
Oppituntien tavoitteena on johdattaa nuoret seksuaalisuuden, ihmissuhteiden ja henkilökohtaisen itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen
äärelle. On tärkeää keskustella seksistä ja seksin ympärille liittyvistä tunteista ja toimintamalleista. Nuoret voivat esimerkiksi mediasta saada
vääriä tietoja ja haitallisia seksiin liittyviä toimintamalleja. Nuoret tarvitsevat apua omien rajojensa tunnistamiseen ja kunnioittamiseen,
ja ymmärrystä siitä, kuinka tulee toimia jos niitä rikotaan. Omaa seksuaalisuutta kannattaa pohtia - omia toiveita ja mieltymyksiä, mutta
erityisesti sitä, milloin pitää sanoa ei.
Terveystieto vuosiluokilla 7-9
T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa
T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä kehon ja mielen viestien tunnistamista ja säätelemään
käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia tekijöitä.
Uskonto vuosiluokilla 7-9
T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta
niihin.
Laaja-alainen osaaminen L2, L3

TOTEUTUS
1. AIHEESEEN KIINNITTYMINEN
KOKO RYHMÄ 5MIN
Aloita keskustelu esittelemällä oppituntien aihe seksuaalisuus, ihmissuhteet ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Miten edellä
mainitut liittyvät yhteen? Keskustelkaa yhdessä siitä, miten esimerkiksi seurustelusuhteessa asioista päätetään yhdessä keskustellen
ja kompromisseja tehden. Pohtikaa yhdessä onko hyväksyttävää vaatia toiselta fyysistä läheisyyttä. Entä missä kulkee fyysisen
koskemattomuuden raja, jota ei saa ylittää? Jaa ryhmä alkukeskustelun jälkeen pareiksi.
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TAPAUS 8. TUNTISUUNNITELMA JATKUU
2.TIEDONHAKU JA TAUSTATIEDOT
PARITEHTÄVÄ 10 MIN
Parit etsivät henkilökohtaisen
koskemattomuuden määritelmän. Mitä
sillä oikeastaan tarkoitetaan? Miten se
liittyy parisuhteeseen tai sekusaalisuuteen?
Kun parit ovat etsineet määritelmän ja
keskustelleet sen suhteesta parisuhteeseen
ja sekusaalisuuteen, he voivat lukea
tapauskuvauksen “Liisan kauhun hetket
parisuhteessa”. Seuraavaksi tapauksesta
keskustellaan pienryhmissä. Ohjaa parit 4-7
henkilön ryhmiin ja jaa kullekin ryhmälle
paperilappuja.
5. RATKAISUMALLIN LUOMINEN
RYHMÄTEHTÄVÄ 15 MIN
Ryhmät keksivät jonkun konkreettisen tavan
auttaa Liisaa tuttuna tai ystävänä. Miten
Liisaa voi auttaa? Mitä Liisalle voi sanoa,
tai mikä auttaisi Liisaa parhaiten tapauksen
jälkeen? Kun ryhmä on keksinyt ainakin yhden
tavan, ryhmän tehtävänä on mennä toisen
ryhmän luo ja kysyä heidän konkreettista
tapaansa. Ryhmät esittelevät toistensa ideat
toisilleen.

3.TAPAUSESIMERKKI JA ANNETUT
KYSYMYKSET
KOKO RYHMÄ 15 MIN
Ryhmät keskustelevat kysymysten avulla
Liisan tilanteesta. Ryhmästä valitaan kirjuri,
joka kirjoittaa vastaukset muistiin erillisille
lapuille nimettömästi. Kirjuri kirjoittaa
lappuun kysymyksen numeron ja kirjoittaa
ryhmän vastauksen. Kaikki laput laitetaan
yhteiseen laatikkoon, josta ne nostetaan
yksitellen myöhemmin.

4.VASTAUSTEN PURKU
KOKO RYHMÄ 25 MIN
Valitse ryhmästä henkilö, joka alkaa lukea
lappuja. Tapaukseen liittyvät kysymykset voi
asettaa kaikkien näkyville.
Kun laput ovat luettu, ryhmät miettivät
Liisalle neuvoja tilanteen herättämien
tunteiden käsittelyyn. Miten häpeän ja
pettymyksen tunteista voi päästä yli? Miten
ystävät voisivat tukea Liisaa?

5.YHTEENVETO
KOKO RYHMÄ 5 MIN
Näytä vielä lopuksi tapauksen 8 vastaukset
kaikille ja keskustelkaa omista rajoista ja
niiden tunnistamisesta. Ryhmät esittelevät
toistensa ideat Liisan auttamiseksi.
Parisuhde ja seksuaalisuus ovat hienoja
asioita, mutta mitään ei saa tehdä ilman
toisen suostumusta. Rakkaus on sitä, että
kunnioittaa toisen oikeutta henkilökohtaiseen
koskemattomuuteen ja nauttii yhdessäolosta.
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TAPAUS 8. KYSYMYKSET
NÄYTÄ KYSYMYKSET KOKO RYHMÄLLE.
1. Mitä sanoisit Liisalle nyt?
2. Mitä sanoisit Liisan poikaystävälle?
3. Mitä arvelet Liisan tunteneen poikaystävän lähtiessä?
4. Kuinka Liisan olisi mielestäsi pitänyt toimia tilanteessa? Miksi?
5. Miten Liisa voi kertoa tapahtuneesta ystävilleen?
6. Mitä toivoisit Liisan tekevän tapahtuman jälkeen?
7. Saako parisuhteessa toisen pakottaa seksiin?

44

TAPAUS 8. VASTAUKSET
NÄYTÄ VASTAUKSET YHTEENVEDON AIKANA
• Jokaisella on oikeus päättää itse, milloin on valmis seksiin toisen ihmisen kanssa. On tärkeää
kuunnella itseä ja omia toiveita, eikä suostua vasten omaa tahtoa muiden vaatimuksiin.
• Toimiva parisuhde perustuu aina toisen toiveiden ja rajojen kunnioittamiseen.
• Jokaiselle ihmiselle kuuluu oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen.
• Seksiin pakottaminen on aina, iästä ja sukupuolesta riippumatta rikos.
Jos joudut seksuaalirikoksen kohteeksi
• Jouduttuasi seksuaalisen väkivallan uhriksi älä peseydy äläkä vaihda vaatteita.
• Mene lääkäriin ja kerro tälle, mitä on tapahtunut.
• Ota yhteyttä poliisiin.
Netarista löydät luotettavia aikuisia, joilta saat tukea hankalissa tilanteissa
toimimiseen.
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TYÖMME LASTEN HYVINVOINNIN PUOLESTA JATKUU
YHTÄKÄÄN LASTA EI JÄTETÄ

Ota ilmainen materiaali osaksi tutkivaa ja ilmiöpohjaista oppimista.
Tue lasten ja nuorten turvataitoja tutkimalla vaikeitakin asioita yhdessä
heidän kanssaan.
Kerro lapsille ja nuorille netari.fi:stä ja rohkaise kertomaan!

Kerro meille, miltä materiaalin hyödyntäminen tuntui!
Näin autat meitä kehittämään oppituntimateriaaliamme entistä paremmaksi:
pelastakaalapset.fi/netari/oppimateriaalipalaute
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