Salaisuus

Salaisuus
Sarjakuvan käsikirjoitus, kuvitus ja taitto
Anna Kangaspuoskari - Kulttuurivoimala/Taiteesta työtä -hanke
Tarina
Varpu Hirvelä-Koski ja työryhmä
Työryhmä
Anna Kangaspuoskari, Sami Hänninen ja Eeva Al-Khazaali
- Kulttuurivoimala/Taiteesta työtä -hanke
Hanna Poijula ja Susanna Kauppinen - Turvallinen Oulu -hanke
Varpu Hirvelä-Koski, Britta Passoja, Ireene Tyni ja Auli Mylly
- Oulun Zonta-kerhot
Lauri Nikula, nettipoliisi - Oulun poliisilaitos,
yhteistyössä Keskusrikospoliisin CSE-tiimi
Lapsiraati on osallistunut sarjakuvan viimeistelyvaiheeseen antaen
siitä palautetta. Raati on koostunut 3.-6. -luokkalaisista tytöistä ja
pojista.
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Ainon koulupäivä on päättymässä
Muistakaa vanhempainilta
digiturvallisuudesta ensiviikolla.

V

Äiti otti musta kuvia tanssiesityksessä,
mutta näytän niissä kaikissa ihan tyhmältä.

Turvallista kotimatkaa!

Heippa Aino!

Vilma

Etkä näytä! Sä tanssit ihan hyvin!

Myöhemmin

Heippa!
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Läksyt tehty!
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Yksin ollessaan Aino tykkää pelata.

JuliaX

J
moi!

voidaanko olla kavereita
JuliaX pyytää sinua kaveriksi.

Pelissä JuliaX saapuu huoneeseen.

Eikä! JuliaX
haluu olla mun
kaveri?
Siistiä!

Vau! Tuolla Julialla
on aina niin hienot
vaatteet!
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okei!
Lisäsit JuliaXn kavereihisi.
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Seuraavana päivänä
Heippa!
Nähään
huomenna!

Heippa!

moi! mitä harrastat?

Millanen asu sulla oli
tanssiesityksessä? Näytä!

mä harrastan tanssia

J

Eikä! Mäkin harrastan tanssia!

Sä oot tosi kaunis!! Ja tanssit
hienosti! <3

Aino nukkumaan!

Oikeesti? Samiksii!

Joo!

Eikä! Sä oot paljon kauniimpi!!
mutta kiitos <3
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9

Viikonloppuna Aino on yökylässä Vilman luona.

J

Laitoitko sen uuden topin? NÄYTÄ jo!!!
Aika epäilyttävää.

J

Keltä se on?

Miksi se haluaa sun kuvia
niin kovasti?

Mitä sulla on tänään
päällä? Laita kuva! ^^

Onko JuliaX samassa
koulussa? Tunnetko sen?

En mä tiiä. Se pyytää
niitä aina.

No tavallaan. Me
ollaan tosi samanlaisia.
Tutustuin siihen tässä
pelissä.
Tietääkö sun vanhemmat että
juttelet JuliaX:n kanssa?
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Musta tää on vähän outoa.
Kerrotaan mun isälle.
Ei ku me ollaan
sovittu, että me ei
kerrota että ollaan
kavereita.

Onko se
huijannut mua?
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Ainon kotona.
Vilman isä antoi ohjeet miten toimia.
Tarkistin Julian kuvan kuvahaulla.
Vilman isä soitti
ja kertoi sun
nettikaverista.

Se ei ollut Julian oma kuva, vaan
jonkun aikuisen tekemä valeprofiili.

Sori...
Eikä! Se valehteli!?
Ootko vihainen?

En tietenkään.

Ei hätää. Me voidaan raportoida sen
tili poliisille ja pelin ylläpidolle,
niin se ei voi enää valehdella muille.
Otetaan kuvakaappaukset sen
profiilista ja viesteistä ja
estetään sen profiili.

Minä ja äiti ollaan oltu
liian varomattomia, mutta
tästä lähtien me autetaan
sua netin käytössä.
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Okei.
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Seuraavana päivänä
Käydään vielä läpi sun profiilien
yksityisasetukset niin että vain
sun kaverit näkevät sun kuvat
ja tekstit.

V

Vilma

En saanu
puhelimenkäyttökieltoa!
Isä sanoi että se ilmoitti
JuliaXstä poliisille.

Entä jos on joku tili,
missä niitä ei voi
piilottaa?

Hyvä! Nyt se ei voi häiritä
muita.

Sitten keksit sellaisen
nimimerkin, joka ei
paljasta sun oikeaa nimeä ja
käytät profiilikuvana jotain
muuta kuin omaa kuvaa,
esimerkiksi piirustusta.

Harmi että ehdin lähettää sen
yhden kuvan... mutta äiti sanoi
ettei se oo mun vika.

Okei!

Pidä oma nimi, syntymäaika,
puhelinnumero, osoite, sijainti ja
koulu salassa tuntemattomilta.
Jos joku tuntematon laittaa viestiä,
näytä ensin minulle tai äidille, niin
me tiedetään auttaa.

Joo.
Kiitti isä!
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Niinpä! Jatkossa harkitse ennen kuin
lähetät mitään kellekään.

Huomenna onneksi ehditään
tehdä jotain kivaa yhdessä äitin
kanssa ennen vanhempainiltaa
ja saadaan jutella pitkästä aikaa
rauhassa kahdestaan.

Pitäkää hauskaa!

Loppu
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Toimintaohjeet
Jos sinua tai jotain toista häiritään, kiusataan, houkutellaan tai
ahdistellaan esim. viesteillä ja/tai kuvilla:
KERRO luotettavalle aikuiselle
SÄILYTÄ keskustelut ja kuvat/videot ottamalla ne talteen
kuvakaappauksella
ESTÄ tekijän yhteydenotot puhelimen asetuksissa/somessa
ILMOITA sivuston tai sovelluksen ylläpidolle
OTA YHTEYS poliisiin
PYYDÄ TUKEA esim.:
Rikosuhripäivystys p. 116 006, riku.fi/nuoret (chat)
Lasten ja nuorten puhelin 116 111
Oppilashuolto
Mihin voi ilmoittaa?
Kiireettömän tiedon ilmoittaminen epäilyttävistä aineistoista tai
ilmiöistä:
poliisi.fi/nettivinkki
Voit myös lähestyä sosiaalisessa mediassa toimivia poliiseja:
poliisi.fi/some
Kiireellistä apua:
HÄTÄNUMERO 112
Mikäli epäilet itseesi tai lähiomaiseesi kohdistunutta rikosta:
SÄHKÖINEN RIKOSILMOITUS
www.poliisi.fi/rikokset/sahkoinen_rikosilmoitus tai
lähin poliisiasema (kiireellisissä tapauksissa)
Ilmoita internetissä olevasta, lapseen kohdistuvaan seksuaaliseen
houkutteluun ja seksuaaliväkivaltaan liittyvästä laittomasta
toiminnasta (esimerkiksi seksuaaliset kuvat ja videot, joissa esiintyy
alaikäisiä lapsia ja nuoria): pelastakaalapset.fi/nettivihje
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Sarjakuva on tarkoitettu opetuskäyttöön 3.-6. luokkalaisten oppilaiden
kanssa työskenteleville sekä huoltajille kasvatustyön tueksi. Sarjakuvan
käsittelyssä voidaan hyödyntää siihen laadittua pedagogista ohjetta
sekä huoltajien tueksi koostettua ohjetta.
Sarjakuva kertoo digitaalisen median välityksellä tapahtuvasta lapsen
houkuttelusta seksuaaliseen toimintaan (grooming). Sarjakuva tarjoaa
mahdollisuuden käsitellä lasten kanssa digitaalisessa mediassa tarvittavia
turvataitoja: yksityisyyden suojaamista, kuvien jakamista ja turvaohjeita
uhkaavien tilanteiden varalle. Sarjakuvan tavoitteena on myös edistää
lasten intuitiota ja harkintakykyä digitaalisessa mediassa tapahtuvassa
vuorovaikutuksessa sekä vahvistaa aikuisten osaamista toimia
vastaavissa tilanteissa lapsen kasvua ja kehitystä tukevalla tavalla.
Sarjakuva on tuotettu Oulun kaupungin Turvallinen Oulu -hankkeen,
Kulttuurivoimalan Taiteesta työtä -hankkeen sekä Oulun Zonta -kerhojen
kanssa. Sarjakuvaprosessissa on ollut mukana myös Oulun poliisilaitos
yhteistyössä Keskusrikospoliisin CSE-tiimin kanssa.
Sarjakuvaa ja sen verkosta löytyvää versiota saa vapaasti hyödyntää
kokonaisuutena. Sarjakuvaa on mahdollista painaa myös muiden
toimijoiden ei kaupalliseen käyttöön.
Lisätietoja, sarjakuvan digitaalinen versio, pedagoginen ohje sekä
huoltajien materiaali: www.ouka.fi/turvallinenoulu

