Suomen Lions-liitto ry / KiTeNet-kampanja

KiTeNet-kampanjan toteutus piireissä

Kiitos, että olette mukana toteuttamassa kampanjaa lasten terveellisen nettikäytön
edistämiseksi! Olemalla osa ratkaisua emme ole osa ongelmaa.
KiTeNet = Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen on Suomen Lions-liiton kampanja, joka toteutetaan
kaudella 2021–22. Varsinaisia toimijoita ovat klubit ja yksittä iset lionit ja variaatioita syntyy varmasti
paljon. Onkin toivottavaa, että ideoita ja kokemuksia jaetaan vuoden mittaan.

Jokaisessa piirissä on valittu KiTeNet-vastuuhenkilö , joka hoitaa kampanjan
aikana seuraavat asiat (lista henkilö istä lopussa):

− Piirikohtaisesti sovitaan, miten lohkarit ja pk:t osallistuvat kampanjan junailuun ja tiedon hankintaan
sekä tiedon vä litykseen.
− Selvittä ä, mitkä klubit oman piirin alueella osallistuvat aktiviteettiin.
− Kartoittaa piirin alueelta varatut koulut ja klubin ottaessa yhteyttä piiriin, kertoo klubille mitkä
koulut ovat jo varattuja ja mitä vielä on vapaana.
− Kerä ä klubeilta tiedon, missä vaiheessa vuotta nä mä aikovat aktiviteetin toteuttaa (syys- vai
kevä tlukukaudella).
− Vä littä ä tietoa (kaikki tarvittava tieto lö ytyy Suomen Lions-liiton KiTeNet -sivuilta netistä
www.lions.fi/kitenet
− Sopii osallistuvien klubien presidenttien kanssa, kuka ottaa yhteyttä koulutoimeen ja rehtoreihin.
Isoilla paikkakunnilla tä mä voi olla yhteyshenkilö n tehtä vä ja pienemmillä paikkakunnilla klubeilla
voi olla jo ennalta luonteva yhteys ja tunnettavuus.
− Postittaa klubeille tarvittavan mä ärä n KiTeNet-oppaita. Postikulut ovat piirin vastuulla.
− Saa palautteen klubeilta aktiviteetin onnistumisesta ja vä littä ä tiedon KiTeNet-ohjausryhmä lle.
(hpsantto@gmail.com)

Klubi valitsee oman vastuuhenkilö nsä KiTeNet-kampanjan toteuttamiseksi ja
tä mä henkilö huolehtii seuraavista asioista:
1. On yhteydessä piirin KiTeNet-vastaavaan ja sopii seuraavista asioista:
a) oman klubin vastuukouluista
b) mahdollisesta yhteistyö stä muiden alueen klubien kanssa
c) aktiviteetin toteutusajankohdasta (syksy vai kevä t)
d) tarvittavien oppaiden mä ärä stä ja niiden toimittamisesta
e) kuka on yhteydessä koulutoimeen / rehtoreihin

2. Valmistelee KiTeNet -vanhempainiltaa yhdessä oman klubinsa lionien kanssa tai yhdessä
alueen muiden klubien kanssa. Tä ssä valmistelussa huomioitavaa:
a) KiTeNet -sivustolla on ohjeita onnistuneen vanhempainillan jä rjestä miseen ja niihin kannattaa
tutustua huolella!
b) Vanhempainillan jä rjestä minen tulee suunnitella huolella mm. ketkä ovat yhteistyö tahoja
(paikallinen vanhempainyhdistys, MLL, kohderyhmä n opettajat lä hikoulussa, jossa kampanja
toteutetaan).
c) Vanhempainillan onnistumiseksi tarvitaan seuraavat askeleet:
− Markkinointi: Tervetuloa-kirjeen muokkaaminen omaa tapahtumaa varten (nettisivuilla) ja
sen lä hettä misestä sopiminen koulun kanssa
− Mahdollinen kahvitus: ennen vai jä lkeen illan ja kä ytä nnö n jä rjestelyt?
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Tekninen toteutus: Kuka huolehtii videoiden nä yttä misestä vanhempainillassa (tutustuu
ennalta vanhempainillan jä rjestä mispaikan laitteisiin ja varmistaa videoiden nä yttä misen
onnistumisen)?
Kuka hoitaa vanhempainiltaan saapuvien tervetulotoivotukset ovella?
Vanhempainillan juontaminen ja alkupuheenvuoro lionien puolesta (ppt-esitys nettisivuilla)
Vanhempainillan sisä llö llinen johtaminen videoiden ja vertaiskeskusteluiden aikana
Oppaiden jakaminen illan lopuksi.

3. Raportoi illan toteutuksesta piirin KiTeNet-vastuuhenkilö lle ja muistaa kiittä ä kaikkia yhteistyö ssä
mukana olleita tahoja.

Kauden 2021–22 teemana on NAÄ KYVAÄ JA TEKEVAÄ LION. Olkaa siis rohkeasti yhteydessä paikalliseen
mediaan, kun toteutatte KiTeNet-kampanjaa omalla alueellanne. Kerrotaan tä stä kin tavasta tehdä hyvä ä!
PIIRIEN VASTUUHENKILOÖT
Piiri

2021–22 DG

KiTeNet-vastuuhenkilö :

B

Mika Pirttivaara

C

Eija Bjö rkbacka

Kristiina Jä ntti
LC Espoo/Aurorat
kristiina.jantti@elisanet.fi

D

Tapio Suokas

E

Antti Nuottajä rvi

F

Tapio Seppä -Lassila

G

Johanna Arho-Forsblom

H

Raimo Timoskainen

I

Vesa Ojanperä

A

Eija Kesti

Virpi Lukkarla
LC Turku/Aurora
virpi.lukkarla@lions.fi

Merja Kivilahti
LC Nurmijä rvi/Kanerva
merja.kivilahti@icloud.com
Arto Silé n
LC Heinola/Jyrä nkö
arto.silen@gmail.com

Terttu Lepaus
LC Tampere/Nä sinneula
terttulepaus@icloud.com

Marika Haapanen
LC Alavus/Kuulattaret
marika.haapanen@kuusnetikka.fi
Anne Koivisto
LC Palokka/Wilma
anneko63@gmail.com

Jorma Silander
LC Punkaharju
jorma.e.silander@gmail.com
Marja Ojanperä
LC Siikajoki
marja.ojanp@gmail.com
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K

Arja Kekoni

L

Veijo Nurmikumpu

M

Juha Suonpä ä

N

Markku Helle

O

Helinä Marjamaa

Eeva Vä ätä inen
LC Nilsiä /Syvä rinseutu
vaatainen.eeva@gmail.com

Terttu Alavuokila
LC Keminmaa/Neidonkenkä
terttu.alavuokila@pp.inet.fi
Pasi Kallioinen
LC Ulvila/Olavi
info@puulaaki.fi

Mirva Neva-aho-Simonsen
LC Helsinki/Malmittaret
mirva.neva-aho-simonsen@hotmail.fi
Jaana Siermala
LC Kalajoki/Kallattaret
jaana.siermala@kkro.fi
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