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     Projekt Targalt internetis 

Projekti missioon: laste ja lapsevanemate targem 
interneti-kasutus ning ebaseadusliku sisuga materjalide 
leviku piiramine.
Partnerid: MTÜ Lastekaitse Liit, Sotsiaalministeerium,
Tiigrihüppe Sihtasutus, Politsei-ja Piirivalveamet
MTÜ Eesti Abikeskused

•  
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Las

• Abiliini tegevusi viivad ellu Sotsiaalministeerium ja MTÜ Eesti 
Abikeskused

   
    Kui vajad abi, siis:

• Helista tasuta numbril 116111, kõnedele vastatakse 24 tundi
• SKYPE: Lasteabi_116111
• MSN: lisa kasutaja info@lasteabi.ee
• Online nõustamine toimub iga päev kell 9.00-21.00
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   Vihjeliini tegevusi viib ellu MTÜ Lastekaitse Liit koostöös 
Politsei-ja Piirivalveametiga.

   Vihjeliin on veebikeskkond, mille kaudu on võimalik 
anonüümselt edastada teavet internetis levivast 
ebaseadusliku sisuga materjalist-laste seksuaalne 
ärakasutamine, lastega kaubitsemine (inimkaubandus). 
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Internet ja muutuv maailm
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Mis toimub maailmas?

 Inimesi elab planeedil Maa  ...............   , 
kellest ...................         kasutab Internetti

 Hetkel on aktiivselt mööda veebi liikumas üle 40 
miljoni ........... ...

...
 Facebookis on üle ............. …….... aktiivse kasutaja

 WoW on üle ..............      kasutaja, kes ühiselt kokku 
Azerothi probleemidega tegelenud .............    aasta

 Keskmine noor on 21. aastasena mänginud ............. tundi 
online mänge

 Igas grupis on statistiliselt 2% kurjade kavatsustega liikmeid 
– internetis …………

ca 7 miljardit

ca 2 miljardit

viiruse
800 miljoni

10 
000

12 miljoni

6 miljoni

40 miljonit 
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Mis see on?
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Aga see?
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Asi on mõtlemises
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Tehniline

 Viirusetõrje, tulemüür + uuendused
 Ära kliki igal pool, ära ava kõike
 Varukoopiad
 Tugevad ja erinevad paroolid, salvestamine
 Administraatori kasutaja
 Krüpteerimine ja ID-kaart
 WiFi
 Küsi!

 Loe lisa: www.arvutikaitse.ee > ABC
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Arutelu

Milliseid keskkondi kasutad sina?

Milliseid kasutavad lapsed? 

Nimeta 7
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Võrgustikud

 FB 800 000 000
 Twitter 
175 000 000
 MSN Live Spaces
120 000 000
 Orkut 
100 000 000
 LinkedIn
80 000 000
 Odnoklassniki
45 000 000
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Privaatsus
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Sheeplive.eu
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§ 1572. Teise isiku identiteedi 
ebaseaduslik kasutamine

 Teist isikut tuvastavate või tuvastada võimaldavate 
isikuandmete tema nõusolekuta edastamise, 
nendele juurdepääsu võimaldamise või nende 
kasutamise eest eesmärgiga luua teise isikuna 
esinemise teel temast teadvalt ebaõige ettekujutus, 
kui sellega on tekitatud kahju teise isiku seadusega 
kaitstud õigustele või huvidele, või varjata kuritegu 
– karistatakse rahalise karistuse või kuni 
kolmeaastase vangistusega.”
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Otsesuhtlus
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http://www.youtube.com/watch?v=4BJ1h87lC08&feature
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Elu on täis valikuid
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Jah või  ei?
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Mobiililugu

 Rein kaotas ära oma Nokia 
mobiiltelefoni 

 Mõne aja pärast tuli talle arve, millel 
oli näha, et kellegi tundmatu rate.ee 
kontole oli tehtud ülekanne summas 
480 EUR
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Rühmatöö: mida teha kui on juhtunud?

 Kirjeldage halvimat, mis võib juhtuda
 Pakkuge välja kaks või enam võimalust 

selle olukorra lahendamiseks
 Kas teate mõnda olukorda, mis on 

ülaltooduga sarnane või tahate jutustada 
enda loo?

 Esitage rühmatöö tulemused teistele
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Kokkuvõtteks

 Turvaline mõtlemine on kõige alus

 Tehnilised lahendused aitavad

 Internet on vahva

 Suhelda on mõnus

 Alati saab valida

 Pahategude asemel positiivne väljund
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Lapsevanematele
 Olge avatud suheldes oma lastega
 Selgitage ja leppige kokku teie pere väärtused

 Pildistamine ja piltide veebis jagamine
 Kodu puudutava ehk privaatse info internetis 

jagamine
 Tuletage meelde, et internetis tuleb käituda nagu 

päriselus 
 Oluline on aru saada, et kõigil inimestel on  õigused: 

nt mitte lubada foto avaldamist, õigus privaatsusele
 Tehnilisest osast selgitage: 
 vajadust kasutada häid paroole
 internetti üles laetud asju ei saa kustutada
 anonüümsust internetis ei ole olemas ( ka kiusajad 

leitakse ülesse)
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Uus tähestik
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Soovitused algklassiõpilaste vanematele
 Facebook on keskkond, mis sobib vanematele kui 12 

aastat
 Mõistlik on hoida õpilase arvuti elutoas
 Vajadusel monitoori lapse arvutikasutust tehniliste 

vahenditega (Windows parental controls.)
 Reguleerida soovitame ka arvuti, mängukonsooli, 

mobiiltelefoni kasutust (nt mobiilne internet). 
Eelistatud on hariduslikud tegevused.

 Lapsevanem peab teadma, kellega tema laps 
suhtleb.
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Õppematerjalid
www.targaltinternetis.ee
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Lõpetuseks

<Teie nimi ja kontakt>
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