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Tervetuloa

Hienoa kun olette paikalla



Ohjelma 24.1.2023 klo 18.00 

Tervetuloa – paljonko tavoitettu vanhempia       CC Heikki Mäki

Miten olemme onnistuneet vanhempainilloissa ja viestinnässä?

Kevään ohjelma ja klubien roolit! Seuraava kausi?

Valtakunnallinen vanhempain-webinaari - klubien ratkaiseva rooli!

Vanhempainiltojen toteutuksen saloista - innostusta kevääseen

Keskustelua ja kysymyksiä ? 



Tervetuloa – onko tavoitettu vanhempia?

CC Heikki Mäki



Miten olemme onnistuneet
vanhempainilloissa ja viestinnässä?

• Kitenet-kampanjalla facebookissa (käynnistettiin 24.11.2022) näyttökertoja on 
lähes 350 000 ja mainoksen nähneitä lähes 110 000. Opas ja nettikiusaaminen.

• Klubeille tarkoitetussa facebookissakin on muutama sata osallistujaa.

• TV1 otti toistamiseen yleishyödyllisen tietoiskumme viikolla 5 esitettäväksi.

• Vanhempainiltoja klubien kautta on pidetty arviolta 60-90 iltaa. 

• Oppaiden jakamisena vanhemmille, yhteensä n. 20 000. 

• Näkyvin lienee ”Seinäjoki hanke”. Kitenetin myötä on kehittymässä malli osapuolien
välisestä vuosittaisesta, jatkuvasta yhteistyöstä.

• Palautteena : Kitenetin kautta saatu runsaasti näkyvyyttä ja yhteistyötä
somehankkeissa, TV-esitysten, oppaan teon ja webinaarien kautta.

• Vanhempain-webinaari 21.3.2023. 4000 kuulijaa asiallemme??                                                                       
Siihen tarvitsemme klubien panosta.



Mitä keväällä?

• Lion-webinaari Kitenetistä 24.1.2023

• Valtakunnallinen vanhempain-webinaari 21.3.2023

• Vanhempainiltojen toteutus

• Oppaiden jakoa

• Facebook

• WWW-sivut

• Artikkelit lehtiin

• Siirto LQ:hun



Valtakunnallinen vanhempain-webinaari
- klubien ratkaiseva rooli!

Aika: 21.3.2023 klo 18.00

Aloitus: Kitenet

Iloa vanhemmuuteen ja työkaluja arkeen! Miten tuen lasten ja nuorten
hyvinvointia? 

Lasten psykiatri, nuorisolääkäri Raisa Cacciatore, 40 min

Lapsen terveellinen nettikäyttäytyminen. 

Psykologian tohtori, aivoasiantuntija Mona Moisala, 40 min

Lopetus Vanhempien Akatemia



Vanhempain- webinaarin aikataulu

Tekstit ja ohjeet lioneille helmikuun alku

Wilmaan kutsuteksti, lyhyt helmikuu lopulla kouluille

Tapahtuma mainos – jossa ilmoittautumislinkki ja luennon sisällöt

Ilmoittautuminen 15.3. mennessä

Tapahtuma 21.3. klo 18

Striimataan

Klubit toimivat kouluihin päin helmikuun loppuun mennessä



Jakelukanavat lioneilla

• Piirien yhdyshenkilöiden kautta

• Lohkojen puheenjohtajien kautta

• Klubien kautta Wilmoihin ja paikallisiin facebookkeihin

• Liiton facebook –jakelut, muut viestinnän kanavat

• Kitenetin FB-jakelut

• Muutama lehtimainos

• Vanhempien Akatemia



Kutsu kansalliseen vanhempain- webinaariin 21.3.
Miten tuen lapsen hyvinvointia ja terveellistä nettikäytöstä

• Vanhemmuus ja kasvattajan rooli ovat lahjoja. Kukaan ei voi olla täydellinen, eikä uhkia ja vaaroja voida
poissulkea. Siksi on tärkeätä saada näkemystä vanhemmuuden ilosta ja arjen työkaluja eri tilanteisiin. Netin
käyttö on uhka, jolle ei saa antaa liiaksi valtaa. Vanhemman ja kasvattajan ei tarvitse jäädä yksin. 
Tutkimustietoa ja kokeneita asiantuntijoita löytyy. Luennoissa annetaan työkaluja vanhemmille nuorten ja 
lasten hyvinvoinnin tukemiseen sekä netin käytön ohjaamiseen. 

• Iloa vanhemmuuteen ja työkaluja arkeen! Miten tuen lasten ja nuorten hyvinvointia? Lasten
psykiatri, nuorisolääkäri Raisa Cacciatore.   

• Lapsen terveellinen nettikäyttäytyminen. Psykologian tohtori, aivoasiantuntija Mona Moisala.

• Tervetuloa osallistumaan netin kautta tai katso myöhemmin streamattuna. Tarkempi ohjelma ja 
ilmoittaumislinkki:

Suomen lions-liitto ja Vanhempien Akatemia



Kutsu ja ilmoittautumislinkki
Avoin ja maksuton verkkoluento vanhemmille 

LASTEN TERVEELLINEN NETTIKÄYTTÄYTYMINEN

- TYÖKALUJA VANHEMMILLE

tiistaina 21.3.2023 klo 18.00-19.30 

Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia ja ®Suomen Lions-liiton Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen-

hanke järjestävät vanhemmille ja huoltajille suunnatun verkkoluennon, jonka tavoitteena on antaa vanhemmille 

työkaluja lapsen ja nuoren kasvun tukemiseen sekä keinoja, joilla vanhemmat voivat varmistaa lasten 

turvallisen netinkäytön. Luennoitsijoina lastenpsykiatri Raisa Cacciatore ja psykologian tohtori Mona Moisala. 

Ilmoittautumiset 16.3.2023 mennessä tämän linkin kautta:  

Lisätietoja vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi, puh. 050 5685 410 

mailto:vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi


Klubien ratkaiseva rooli!

1. mallia

Yhteys rehtoriin ja jaetaan Wilma-viesti klubin toimesta , jonka voi 
lähettää sähköisenä (sen saa www-sivuilta tai piirin yhdyshenkilöltä)

2. malli:

Opetustoimen kautta rehtoreille ja Wilmaan



Webinaari – kutsut suoraan koulujen kautta

1. Klubit sopivat kullekin koululle vastuuklubin 
2. Klubin vastuuhenkilönä on KiTeNet-vastaava tai muu
3. KiTeNet – vastaava lähettää rehtorille Webinaari-ohjelman sekä 

saatekirjeen webinaarista, valmiin kutsutekstin ja webinaari – linkin 
Wilmaan laitettavaksi sähköpostissa ennen yhteydenottoa. 

4. KiTeNet-vastaava on yhteydessä koulunsa rehtoriin ja esittelee 
webinaarin taustat, ohjelman ja tavoitteet sekä sopii jatkotoimenpiteet. 

5. Jatkotoimenpiteet:     
• Koulut lähettävät Wilma-kutsut ja linkin ilmoittautumislinkkiin oppilaiden vanhemmille

Webinaarimateriaali: piirien yhdyshenkilöillä ja www-sivuillamme

Liitto toimittaa webinaari- materiaalin klubeille yhteydenpitoa varten sekä saatetekstin pohjan.

Klubit saavat valmiin Wilma-kutsun tekstin ja linkin ilmoittautumislinkkiin Wilmaan laitettavaksi. 



Webinaari – kutsut oppilaiden vanhemmille
keskitetysti

1.Klubit sopivat, kuka on klubi/vastuuhenkilö, joka on yhteydessä 
opetustoimeen (esim. PNAT-kokouksessa)

2.Vastuuhenkilö esittelee yhteyshenkilölle webinaarin taustat, 
ohjelman ja tavoitteet sekä sopii jatkotoimenpiteet.

3.Jatkotoimenpiteet: 
• Vastuuhenkilö toimittaa yhteyshenkilölle Wilmaan laitettavan kutsutekstin sisältäen 

webinaarin kutsulinkin sekä rehtoreille jaettavan webinaariesittelyn.

• Kaupunki hoitaa Webinaari-materiaalin keskitetysti koulujen rehtoreille 

• Kaupunki laittaa webinaari – kutsun ja – linkin Wilmaan oppilaiden vanhemmille



Miten kannustus

Klubikohtainen kontakti

Analyysin alueellisesta osallistumisesta tekee kumppanimme

Palkitaan?



Vanhempainiltojen toteutuksen saloista
- innostusta kevääseen

Johanna Arho-Forsblom



Latu on ollut valmiina. 
Hienoja hiihtoja on tehty! 



Ei pelkästään
päältä kaunis



Epämukavuus-

alueelle uskaltaen



Riitänkö? Osaanko?



Ei yhtä oikeaa 
tapaa… 



Kiitos sinusta! 



www.lions.fi/kitenet



Kysymyksiä ja vastauksia klubeista

Viestintäjohtaja Raimo pj:nä



MUUTA?

On vain yksi tapa tyrehdyttää pahuus:

Vastata pahaan hyvällä.
Kuka minä olen, jos välitän vain itsestäni? 

Kiittäen   Suomen Lions-Liitto
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