GROOMING –LAPSEN HYVÄKSIKÄYTÖN KALASTELUA NETISSÄ
(päivitetty 28.3.19 Lapin Kansan linkki)
Haluan osaltani tuoda lyhyen info-paketin keskustelun pohjaksi arjen elämään nuorille ja lapsiperheille.
Suotavaa mielestäni on, että kunnan työntekijät ja eri järjestöissä työskentelevät vapaaehtoiset, jotka
toimivat lasten/ nuorten kanssa, perehtyvät alla oleviin linkkeihin ja niistä löytyviin materiaaleihin
syvällisemmin. Toivottavasti keskustelu laajenee edelleen hyvän käytöksen pelisääntöihin netissä.

Tutustukaa yhdessä myös kotona tämän infopaketin sisältöön. Kun mediasta keskusteleminen on
arkea, on helpompi puhua silloin, jos netissä tapahtuu jotakin ikävää.

Groomingilla tarkoitetaan toimintaa, jossa yleensä aikuinen valmistelee lapsen tai nuoren seksuaalista
hyväksikäyttöä. Hyväksikäyttöä suunnitteleva etsii sopivia uhreja esimerkiksi netin keskusteluissa.
Seksuaalirikosta voi edeltää houkutteluvaihe, jolloin tekoa suunnitteleva yrittää luoda luottamuksellisen
suhteen nuoren henkilön kanssa. Hän vaikuttaa mukavalta, jakaa imartelevia kehuja ja kommentteja. Hän
voi kertoa olevansa nuori, jakaa vääriä kuvia itsestään ja esiintyä ihan toisena henkilönä kuin on.
Keskusteluissa hyväksikäyttöä suunnitteleva saattaa käyttää aikaa lapsen/ nuoren kalasteluun vaikkapa
viikkoja ja kuukausia. Yleensä keskustelun jossakin vaiheessa hän alkaa jutella seksiin ja intiimeihin asioihin
liittyviä aiheita; hän pyytää lähettämään selfien, uima-asukuvia, alastonkuvia jne. Rikoksentekijän on
tarkoitus hämmentää lasta tai nuorta, joka ei välttämättä edes uskalla kieltäytyä henkilökohtaisten tietojen
ja kuvien lähettämisestä. Myöhemmin nämä tiedot kuvineen ja mahdollisesti videoineen voivat olla
kiristyskeino nuorta henkilö vastaan.

Huomioi toisen henkilön näkökulma. Kysy lapselta/ aikuiselta/ kaverilta lupa, jos julkaiset hänestä
kuvia tai tietoja netissä.

Sinä aikuinen; ole turvallinen aikuinen, jolle lapsi uskaltaa sanoa, jos jokin asia hämmentää. Mobiilin tai
läppärin poisottamisella ei tilanne ratkea, vaan tutustu netin ja lapsen/ nuoren maailmaan.
Tuudittautuminen ajatukseen, että lapsi on turvassa omassa huoneessaan, on siten harhaluulo.
Nyt nuorten käytössä suosittuja ovat mm. Snapchat, Instagram, Youtube, WhatsApp ja Tellydom.

Sinä nuori; mitä sovelluksia sinulla on käytössäsi? Voitko varmasti tunnistaa nettikeskustelussa toisen
osapuolen? Voit ottaa talteen tästä infosta hyviä linkkejä ja jakaa niitä ystävillesi. Uskalla ottaa asia
puheeksi!
Vaikka nämä parin minuutin videot ovat vapaasti katsottavissa netissä, suosittelen, että katsot ne yhdessä
lapsesi/ aikuisen kanssa:

Pelastakaa Lapset Nettivihje - Grooming
Web-kamera hyväksikäytön välineenä

Anssi

KUN TARVETTA, TEE AINA ILMOITUS:
Ilmoita alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalisesta houkuttelusta digitaalisessa mediassa
(Grooming)

Ilmoita lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivaltaa todistavasta kuvamateriaalista (niin sanottua
lapsipornoa)
Nuori tai huoltaja ilmoita jos alaikäisen alastonkuva tai video on lähtenyt kiertämään
internetissä

Lasten ja nuorten puhelin 116 111

Lasten ja nuorten nettikirjepalvelu

Lasten ja nuorten chat

Kittilän kunnassa auttaa: - koulukuraattorit: Paula 040 537 8724 ja Tiina 0400 398 709
- terveydenhoitajat: Heli 040 673 5324 ja Minna 040 825 6677
- nuokkareiden ohjaajat: Jouni 040 653 0286 ja Jenni 040 167 8218
- etsivät nuorisotyöntekijät: Ella 040 631 6447 ja Tuomas 040 596 5995

Lähteinä käytetty ja erittäin hyvää lisätietoa: Pelastakaa Lapset ry:n, Väestöliiton ja
Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilta.

Kuulu, toimitusjohtaja Jonna Muurinen, Lapin Kansan uutinen 30.1.2019:
Asiantuntijan vinkit: Näin suojaudut nuorten suosimissa some-sovelluksissa

Opettele sanomaan: ”Ei, en tahdo.” ”Lopeta, en halua.” Opettele se yhdessä
turvallisten kavereiden ja aikuisten kanssa. Olet arvokas.
Marketta Toivola
Lapsiystävällinen kunta –koordinaattori
Kittilän kunta
p. 040 1801 261

