
 

Sosiaaliset taidot -verkkoympäristössä osion tehtävät sopivat 

erityisesti ryhmätehtäviksi, koska tehtävien sisältö liittyy kiinteästi 

vuorovaikutukseen toisten kanssa digitaalisissa ympäristöissä. 

 

 

Tehtävä 1 – VIRTUAALISEN KOHTAAMISEN ABC   

 

Digitaalisessa ympäristössä tapahtuu eri tahojen välistä vuorovaikutusta yhtä lailla 

kuin digiympäristöjen ulkopuolisissakin tilanteissa. Digiympäristöissä 

harvoin kuitenkaan näkee keskustelukumppaneiden kehonkieltä tai kuulee heidän 

äänensävyään. Näin ollen digitaalinen vuorovaikutus eroaa tavallisesta 

vuorovaikutuksesta, mutta esimerkiksi tunteet ja empatiakyky ovat tärkeitä asioita 

myös online-tilanteissa.  

 

Laatikaa ryhmässä virtuaalisen kohtaamisen ABC eli säännöt mitä tulee muistaa 

kohdatessasi toisen henkilön digitaalisessa ympäristössä.  

 

Miettikää säännöissä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 

 

- Miten toiset tulee ottaa huomioon? 

- Miten heitä kannattaa kohdella? 

- Miten toisten kanssa kannattaa keskustelua lähteä verkossa rakentamaan? 

 

Säännöt voi laatia esimerkiksi Padlet-alustalle (https://padlet.com) tai voitte tehdä 

niistä posterin. 
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Tehtävä 2 – MUISTO VIRTUAALISESTA KOHTAAMISESTA  

 

Monesti meille jää mieleen jonkunlaisia muistoja elämämme tapahtumista, niin 

oikeassa elämässä tapahtuneista kuin virtuaalimaailmassakin. Monesti muistamme 

erilaiset kohtaamiset ihmisten kanssa, myös verkossa tapahtuneet. Muistojen 

jakaminen ja niiden reflektointi auttavat meitä usein käsittelemään erilaisia aiheita 

syvemmin ja tarkastelemaan menneitä tapahtumia tarkemmin.  

 

Pohtikaa ryhmässä erilaisia muistojanne verkossa tapahtuneista kohtaamisista. Jaa 

jokin muisto verkossa tapahtuneesta kohtaamisesta, joka on ollut mielestäsi 

mielenkiintoinen. Muista, että sinun ei tarvitse jakaa sensitiivisiä muistoja!  

 

Pohtikaa esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 

 

- Mikä sai sinut jakamaan juuri tämän muiston?  

- Mitä tämä virtuaalinen kohtaaminen mielessäsi herättää?  

- Miten tämä eroaa muista virtuaalisista kohtaamisista mitä 

olet kokenut vuosien varrella?  

- Mikä muistossa oli parasta? Mikä ikävintä?  

 

 

 

Tehtävä 3 – VIRTUAALINEN ENSITAPAAMINEN  

 

Virtuaalisessa maailmassa, aivan kuin oikeassa, tapahtuu paljon ensitapaamisia. 

Ensitapaamisella on tärkeä merkitys ihmisten välisien suhteiden muodostumisessa. 

Virtuaaliset ensitapaamiset voivat kuitenkin olla hieman erilaisia kohtaamisia kuin 

oikeassa maailmassa.  

 

Pohdi sosiaalista kanssakäymistä digitaalisilla alustoilla. Suunnitelle sarjakuva, jossa 

tapahtuu ensimmäinen virtuaalinen kohtaaminen kahden hahmon välillä. Hahmot 

voivat olla ihmisiä, jotka keskustelevat esimerkiksi puhelimen välityksellä tai 

kokonaan virtuaalisia hahmoja kuvitteellisessa virtuaalisessa maailmassa.  

 

Pyri miettimään sarjakuvassa esimerkiksi seuraavia asioita: 

 

- Miten virtuaaliset kohtaamiset yleensä alkavat? 

- Miten ne muodostuvat, ja millaisia asioita siinä on tärkeä huomioida? 

 

Sarjakuvassa yksi hahmoista voi esimerkiksi olla ”internet-trolli”, joka yrittää levittää 

pahaa oloa ja yksi voi olla hahmo, joka joutuu tämän ”trollin” kanssa 

vuorovaikutukseen. Sarjakuvan voi piirtää käyttämällä piirto-ohjelmaa tai voit 

suunnitella sen kynän ja paperin avulla. 



Tehtävä 4 – ANONYYMIYDEN MERKITYS  

 

Anonyymiyden eli ’ilman omaa nimeä esiintymisen’ merkitys virtuaalisissa 

ympäristöissä käytävässä vuorovaikutuksessa on suuri. Anonyymisyys vaikuttaa 

usein henkilön käyttäytymiseen muita kohtaan. Anonyymeillä keskustelupalstoilla 

anonyymit käyttäjät saattavat kuvitella voivansa kohdella muita miten sattuu tai 

kokevat etteivät itse ole vastuussa teoistaan tai sanoistaan.  

 

Pohtikaa internetin anonyymisyyttä vuorovaikutuksen näkökulmasta: 

 

- Miten anonyymisyys vaikuttaa mielestäsi omaan käytökseesi ja sosiaaliseen 

vuorovaikutukseesi verkossa?  

- Miten se vaikuttaa mielestäsi muiden sosiaaliseen käyttäytymiseen? 

- Minkälaisen eron koet digiympäristöjen, joissa 1) voi esiintyä anonyymisti ja 

2) digiympäristöjen, joissa esiinnytään nimillä välillä?  

- Kummanlaisissa digiympäristöissä mieluummin olet vuorovaikutuksessa 

ihmisten kanssa?  

- Mitä hyöty- ja haittavaikutuksia anonyymiydellä mielestäsi on?  

 

 

 

Tehtävä 5 – TAPOJA KIUSATA VERKOSSA  

 

Nettikiusaamista voi tapahtua monilla eri tavoilla.  

Monet näistä tavoista eroavat tavallisista kiusaamisen  

tavoista. Pohtikaa, millaisilla eri tavoilla verkossa  

kiusataan, ja millaisissa eri muodoissa se esiintyy.  

Pohtikaa esimerkiksi nettikiusaamisen eri muotoja  

sekä sitä, miten niihin voitaisiin puuttua ja miten niitä  

voitaisiin ennalta ehkäistä.  

 

 

 

Tehtävän 5 jälkeen voitte valita joko tehtävän 6 tai 7 

 

 

 

 

 

 

 



Tehtävä 6 – KIUSAAMISTA VASTAAN  

 

Kiusaamisen vastaista työtä harjoitetaan monissa nuorisojärjestöissä. Usein 

kiusaamisen vastaisessa työssä käytetään myös kiusaamisen vastaisia mainoskuvia.  

 

Suunnittele kiusaamisen vastainen mainoskuva. Kuvan voi toteuttaa 

kuvanmuokkausohjelmalla. Siinä voi yhdistää esimerkiksi clip-arttia ja valokuvia tai 

piirtää se kokonaan itse. Kuvassa ei kuitenkaan saa käyttää tekstiä, vaan se pitää 

muodostua kokonaan kuvista. Pyri tekemään kuvasta omasi näköinen. 

 

Esimerkkikuva:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huomioittehan tekijänoikeudet, mikäli käytätte valmiita kuvia. 

 

 

 

Tehtävä 7 – NETTIKIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN  

 

Nettikiusaamiseen puuttuminen ei aina ole jokaiselle tai jokaisessa tilanteessa 

itsestäänselvyys. Nettikiusaamiseen puuttuminen on valtaosin myös hyvin vaikeaa. 

Monet tahot miettivät erilaisia tapoja, miten nettikiusaamiseen voisi puuttua.  

 

Pohdi miten sinä puuttuisit nettikiusaamiseen. Tuota mietintäsi pohjalta jokin aiheesta 

kertova materiaali (esim. räppi, sarjakuva tai meemi), miten juuri sinä puuttuisit 

nettikiusaamiseen. Koita myös miettiä mikä olisi paras tapa puuttua.  

 

 

 

 

 



Tehtävä 8 – SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖTARKOITUKSET  

 

Sosiaalista mediaa voi käyttää moniin eri käyttötarkoituksiin. Eri käyttötarkoitukset 

tuovat eri ihmisille erilaisia mahdollisuuksia. Sosiaalista mediaa pystyy käyttämään 

monesti voimavarana, mutta se saattaa myös kuluttaa voimia riippuen eri 

käyttötarkoituksesta ja käyttäjästä.  

 

Pohtikaa ryhmässä omaa sosiaalisen median käyttöänne: 

 

- Millaisissa käyttötarkoituksissa sinä käytät sosiaalista mediaa?  

- Mitkä käyttötarkoitukset ja asiat antavat sinulle voimia sosiaalisen median 

kautta?  

- Mitkä käyttötarkoitukset lisäävät ja kasvattavat hyvää oloasi?  

- Mitkä asiat taas kuluttavat voimiasi?  

- Millaiset asiat sosiaalisessa mediassa mielestäsi ovat yleisesti enemmän 

kuormittavia ja mitkä hyödyllisiä jaksamisen ja voimavarojen lisäämisessä?  

 

 

 

Tehtävä 9 – MISTÄ VOIMAA SOSIAALISESSA MEDIASSA  

 

Sosiaalisen median haittavaikutuksista puhutaan laajasti, mutta sosiaalinen media voi 

monille toimia myös voimavarana. Sosiaalisen median kautta voi esimerkiksi saada 

uusia ideoita ja inspiraatiota, siellä voi sosiaalisten verkostojen kautta tukea toisia, 

jakaa ideoita sekä keskustella mielenkiinnonkohteistaan.  

 

Suunnittele ajatuskartta siitä mikä tuo sinulle voimaa sosiaalisessa mediassa. Saatko 

esimerkiksi voimaa toisten positiivisista postauksista tai jonkin ryhmän sisällä 

toimivasta keskustelusta? Ajatuskartan voi piirtää joko paperille ja siitä voi ottaa 

kuvan tai voit suunnitella ajatuskartan kuvanmuokkausohjelmalla. Kuvassa voi 

käyttää clip-arttia tai valokuvia.  

 

Esimerkkikuva:  

  

 
 

 

 

 

 

 



Tehtävä 10 – TUNTEISIIN VASTAAMINEN  

 

Yhä suurempi osa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta tapahtuu nykyään 

mediavälitteisellä viestinnällä. Mediavälitteinen viestintä ei aina ole kuitenkaan vain 

digitaalisten viestien lähettämistä vaan tunteita esitetään myös kuvien avulla.  

 

Ota kuva itsestäsi reagoimassa ja vastaamassa kuhunkin seuraavista tapahtumista. 

Kuvissa voi käyttää apuna rekvisiittaa sekä lavasteita. Mieti kuvissa, miten osoitat 

tunteesi elekielellä sekä ilmeillä.  

 

1. Saat vihapostia puhelimeesi.  

2. Tuntematon ehdottelee sinulle rivoja juttuja sosiaalisessa mediassa.  

3. Saat ihastukseltasi rakkaudentunnustuksen.  

 

 
 

Tehtävä 11 – OIKEA TAPA KÄSITELLÄ JA PURKAA TUNTEITA  

 

Erilaiset asiat herättävät meissä erilaisia tunteita. Oikeassa maailmassa tunteiden 

huonotapaisesta purkamisesta yleensä huomautetaan tai saat siitä suoraa palautetta. 

Näin ei kuitenkaan aina ole internetissä. Tunteiden käsittely ja purkaminen verkossa 

on monille haastavampaa juuri näistä syistä.  

 

Pohdi miten ihmiset käsittelevät ja purkavat tunteitaan verkossa. Mikä hermostut tai 

suutahdat jollekin asialle verkossa, miten käsittelet tämän asian? Miten muut ihmiset 

mielestäsi sen usein käsittelevät? Miten purat tämän ärtymyksen tai vihan tunteen? 

Miten muut sen tuntuvat sinusta purkavan? Mikä on paras tapa käsitellä ja purkaa 

tunteita verkossa? Millaisia neuvoja antaisit muille tunteiden käsittelyssä ja 

purkamisessa digiympäristössä?  
 

 


