
 

KOULURAUHA-OHJELMA   

LOKAKUUN KUUKAUSITEHTÄVÄ YLÄKOULUILLE JA TOISELLE ASTEELLE 

TEEMA: KIUSAAMINEN SOSIAALISESSA MEDIASSA 

SUUNNITTELU: KAJAANIN LYSEON OPPILAAT 

Lokakuun teemana on kiusaaminen sosiaalisessa mediassa. Tässä 

on oppilaiden tekemä suunnitelma teeman käsittelyyn 

oppitunneilla yläkouluissa ja toisella asteella. Kullekin viikolle on 

suunniteltu yksi oppitunti. Harjoituksissa kannattaa käyttää 

erityisesti aikaa yhteiselle purulle ja keskusteluille. 

____________________________________________________ 

Lokakuun ensimmäinen viikko:  
Toteuttakaa somekiusaamiskysely koulussanne (ks. liite). Keskustelkaa: 

• Mitä kiusaaminen sosiaalisessa mediassa on?  

• Miksi sitä tehdään?  

• Miten käyttäydyt somessa?   

• Mitä kiusaamisesta somessa voi seurata? 

• Miksi kiusaaminen on levinnyt nettiin ja someen? 

• Miten itse voi toimia, että kiusaamista ei esiintyisi netissä ja somessa? 

• Miten kiusaamiseen somessa voi puuttua? 

 

Toinen viikko:  
Kiva viesti: luokan opettaja arpoo parit. Viikon aikana jokainen lähettää omalle parille kivan ja 

rohkaisevan viestin, jossa sanoo jotakin positiivista toisesta. (esim. Oot todella taitava 

englannissa/Sulla on ihana hymy/Olet superhyvä kuviksessa) Viestin voi lähettää sähköpostilla 

(mikäli koululla on käytössä omat sähköpostit) tai tekstiviestinä (omalla puhelimella) tai 

paperilapulla.  

Huom! Toivomme opettajan huomioivan, että jos joillakin oppilailla ei ole 

puhelinta/sähköpostiosoitetta, niin kaikki kirjoittaisivat viestin paperille, jotta vältyttäisiin 

mielenpahoittumisilta. 

Kolmas viikko:  
Nimihakuja -harjoitus: Otetaan esille puhelimet, pädit tai tietokoneet. Jokainen kirjoittaa oman etu- 

ja sukunimensä Googlen kuvahakuun ja tutustuu hakutuloksiin. Jutelkaa yhdessä siitä, että nettiin 

laitettu kuva pysyy siellä aina. Jutelkaa: 

• Millaista materiaalia voi jakaa netissä? 

• Mitä ei kannata jakaa netissä? Miksi ei?  

Neljäs viikko:  
Katsokaa ohjelman Some Deep Story jakso ”Me ei lopeteta ennen kun tapat ittes” YouTubesta tai 

YleAreenasta. Jutelkaa: 

• Mitä ajatuksia video herätti? 

• Millaisia seurauksia kyseisen videon henkilöllä oli?  



 

Puhukaa siitä, miten asioista, joita pidetään pieninä, voi tulla todella vakavaa nettikiusaamista tai 

kiusaamista ylipäätään.  

Etsikää netistä uutisia tai blogeja nettikiusaamiseen liittyen. 

Viides viikko:   
Somekiusaamiskyselyn tulosten purku: Käykää ensimmäisellä viikolla toteutetun kyselyn vastaukset 

läpi ja jutelkaa tuloksista.  

• Mitä ajatuksia tulokset herättivät? 

• Mitä nettikiusaamisesta voi seurata? 

• Mitä jokainen voi tehdä, ettei ketään kiusattaisi somessa? 

• Mitä voidaan tehdä koko luokan kesken? 

• Kenelle voi kertoa, jos kiusataan netissä tai somessa? 

Still-kuvat -harjoitus: Opettaja sanoo aiheen, esim. toisen kuvaaminen salaa. Valitaan vapaaehtoiset, 

jotka esittävät tilannetta/asioita. Tarvitaan 1) salakuvaaja, 2) puhelin, 3) henkilö, jota kuvataan ilman 

lupaa sekä 4) henkilö, joka katsoo tilannetta vierestä.  

Vapaaehtoiset tekevät pysähtyneen kuvan aiheesta, minkä jälkeen keskustellaan seuraavien 

kysymysten avulla: 

• Miltä salakuvaajasta tuntui? 

• Entäpä henkilöstä, jota kuvattiin ilman lupaa? 

• Entä henkilöstä, joka katsoi vierestä? 

• Miten esittäjät voisivat toimia toisin? Esim. vierestä katsoja? Voitte tehdä tästä 

ratkaisuvaihtoehdoista uuden kuvan. 

Muita sopivia aiheita ovat mm. ilkeä kommentti, toisen kuvan pilkkaaminen, kuvien levittäminen, 

kuvan julkaisu ilman lupaa, toisen työn kopioiminen ja siitä tehty pilailuversio.  

 

 

Lisää harjoituksia löydät Koulurauha-ohjelman sivuilta www.koulurauha.fi 

sekä MLL:n tehtäväkorteista www.mll.fi/tehtavakortit  

http://www.koulurauha.fi/
http://www.mll.fi/tehtavakortit

