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Nuoret tarvitsevat meitä aikuisia
erityisesti juuri nyt
Tilanne ympäri maailmaa on tällä hetkellä varsin poikkeuksellinen ja se on vaikuttanut
paljon myös nuorisotyöhön. Nuorisotyön kentällä on jouduttu pohtimaan uudenlaisia
toimintatapoja ja ympäristöjä, jotka muodostavat omia haasteita niin nuorille kuin
nuorisotyöntekijöille. Meillä onkin nyt käsissämme oiva tilaisuus kehittää nuorisotyötä.
On tärkeää, että poikkeustilanteesta huolimatta pidämme positiivisen asenteen ja
jatkamme yhä nuorisotyön parissa verkon välityksellä. Verkkonuorisotyöllä on paljon
annettavaa - otetaan yhdessä kaikki hyöty ja oppi irti tästä mahdollisuudesta. Keräsimme
vinkkilistaa, josta voitte napata teille sopivat työkalut toiminnan tueksi!

Vinkki 1: Alueen nuorisotyöntekijöiden Discord-palvelin
Discord on nuorten suosima keskustelusovellus, jossa pystyy luomaan
ryhmäkeskusteluja, ja jossa myös videopuhelut ovat mahdollisia. Nyt kannattaakin koota
oman alueen toimijat yhteiselle Discord-palvelimelle. Tähän voi kysyä apua vaikkapa
Verkeltä (ks. vinkki 2). Esimerkiksi Etelä-Savon alueen nuorisotyöntekijöille on perustettu
oma Discord-palvelin, jossa saa tukea ja apua Discordiin liittyvissä asioissa. Tällaisen
palvelimen kautta pääsee tutustumaan Discordin käyttöön ja se helpottaa
verkostoitumista. Palvelimella pääsee keskustelemaan yhdessä myös verkkonuorisotyön
mahdollisuuksista ja kysymyksistä. Ja jos tarmoa riittää, on Discordiin mahdollista
perustaa myös verkkonuorisotalo.

Vinkki 2: Verke ja Koordinaatti
Verke on digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus, jonka toiminnan välitöntä
kohderyhmää ovat nuorisoalan toimijat erityisesti kunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa.
Verken toimintaa hallinnoi Helsingin kaupungin nuorisopalvelukokonaisuus. Verke on
erityisesti nyt alkanut jakaa vinkkejä verkkonuorisotyöhön monilla eri kanavilla ja verken
työntekijät auttavat mielellään pohdituttavissa asioissa. Verken työntekijöihin voi ottaa
yhteyttä matalalla kynnyksellä somessa (Facebook, Twitter, Instagram) tai suoraan
henkilökohtaisesti: https://www.verke.org/yhteystiedot/
Verke hallinnoi kanavia, joissa voi keskustella verkkonuorisotyöstä muiden toimijoiden
kanssa: Kyselytunti-tapahtuma Facebookissa (seuraava 31.3. klo 13-14), Telegramin
Digitaalinen nuorisotyö -ryhmä, Verken kanava Discordissa.
Lisäksi Verke:
▪

aloittaa viikoittaiset webinaarit Youtube-kanavallaan, joista saa vinkkejä
verkkonuorisotyöhön. Youtube-kanava löytyy täältä:
https://www.youtube.com/user/verkeorg/videos (ensi viikolla julkaistava
ensimmäinen video käsittelee sitä, miten nuoret tavoitetaan somessa)

▪

järjestää 25.3. klo 12-14 perehdytyksen Discordin käyttöön omalla Discordkanavallaan.
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▪

lähettää ylimääräisen uutiskirjeen perjantaina 20.3., jossa on vinkkejä
nuorisotyölliseen verkkotoimintaan. Kirjeen voi tilata täältä:
https://www.verke.org/uutiskirje/

▪

päivittää jatkuvasti vinkkilistaa, johon on koottuna vinkkejä nuorten kanssa
toimimiseen verkossa. Sen löytää täältä:
https://www.verke.org/material/vinkkeja-nuorten-kanssa-toimimiseenverkossa/

Koordinaatista löydät tietoa verkkokohtaamisesta, ohjaamisesta nuorisotyössä ja ohjeita
turvalliseen netin käyttöön: https://koordinaatti.fi

Vinkki 3: Ohjattua tekemistä nuorille verkon välityksellä
Vuorovaikutteisia matalan kynnyksen somekanavia ovat esimerkiksi Snapchat, Twitter,
Whatsapp, Facebook messenger ja erilaiset livevideot. Facebook ja Instagram ovat
ilmaisia alustoja ja muun sisällön lisäksi niistä löytyy livevideo -mahdollisuus, jossa nuoret
voivat osallistua kommenttikentän kautta. Livevideot soveltuvat melkein mihin tahansa
toimintaan, kuten kyselytuokioihin ja ohjattuun käsityö- tai liikuntahetkeen.
Verkkonuorisotyössä pelillistämiselle on rajattomasti vaihtoehtoja. Esimerkiksi Aliaslautapeli taipuu nettiin Discordin ryhmäkeskustelun kautta ja Snapchatista taas löytyy
valmiita filttereitä, joiden kautta voi pelata. Hirsipuu tai kuva- ja sana-arvoitukset sujuu
livevideon kautta. Tietovisat, ristinolla sekä neljänsuora siirtyy someen ilmaisella Canvaohjelmalla luodulla pelipohjalla, jonka jälkeen pelaajat vuorotellen tekevät siirtonsa
ottamalla kuvakaappauksen ja merkittyään siirtonsa postaavat kuvan takaisin toiselle
pelaajalle. Erilaisia kilpailuja, esim. Kuvakilpailuja voi järjestää Facebookissa tai
Instagramissa.
Podcastit ja videot sopivat hyvin infokanaviksi ohjaajilta nuorille tai nuorilta nuorille.
Youtube on varmasti tunnetuin ilmainen vaihtoehto, jossa voi jakaa julkisia tai yksityisiä
videoita ja kommentointi on mahdollista kytkeä tarvittaessa kokonaan pois. Lyhyitä
leikkimielisiä videoita voi toteuttaa Tiktok –sovelluksessa. Striimaamiseen soveltuva
Twitch on pelaajille tuttu, mutta soveltuu myös muuhun käyttöön.
Seppo-peli on puhelinsovellus, johon ohjaaja luo pelin. Pelin lisenssi on maksullinen,
mutta pelaaminen on ilmaista. Nuoret voivat ratkoa pelin tehtäviä kotoa käsin ja saada
osallistumisestaan palkintoja. Seppo-pelin löydät osoitteesta: https://seppo.io/fi/
Esittelyvideo pelin käytöstä opetuksessa: https://seppo.io/effective-and-fun-distancelearning/

Vinkki 4: Nuorten tavoittaminen
Tärkeää on ottaa nuoret mukaan tekemään sisältöä someen, sillä nuoret itse ovat
asiantuntijoita sisällön kohdentamisessa heille. Some-kanavat, jotka pysyvät aktiivisina
ovat mielekkäitä seurata. Nuorten itse tuottama tai muuten rento ja hauska sisältö saa
yleensä pelkkiä asiapostauksia enemmän huomiota. Mitä enemmän postauksia jaetaan
nuorten omassa keskuudessa, sitä enemmän se tavoittaa kohderyhmää. On siis tärkeää,
että kaikkea toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan nuorten ehdoilla, yhdessä heidän
kanssaan.
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Vinkki 5: Itsenäistä tekemistä nuorille
Tässä muutama vinkki, mitä nuorille voi ehdottaa tekemiseksi tylsyyden iskiessä. Nuorta
voi innostaa piirtämään, askartelemaan, neulomaan, kirjoittamaan tarinoita, päiväkirjaa tai
blogia, virkkaamaan, leipomaan tai kokkaamaan uusia ruokia. Näihin kaikkiin löytyy
helposti vinkkejä ja ohjevideoita netistä. Uuden kielen voi opetella esim. osoitteessa
https://yle.fi/aihe/oppiminen .
Yle Areenasta löytyy paljon ilmaista sisältöä, kuten äänikirjoja, podcasteja, kuunnelmia,
elokuvia ja sarjoja. Moni äänikirjapalvelu tarjoaa myös kuukauden ilmaisia koejaksoja
(esimerkiksi bookbeat, storytel ja nextory). Podcastien muodossa kuunneltavaa tarjoaa
esim. supla, spotify, play.acast.com. Pelattavaa nuorille löytyy esimerkiksi seuraavista
paikoista: Steam, Origin, Blizzard, Epic Games, Älypää ja pelikone.fi.

Vinkki 6: Apua nuorille
Tässä tilanteessa nuoret voivat olla huolissaan omasta ja läheisen terveydestä eikä
kaikille koti ole turvapaikka, jossa on hyvä olla. Tähän keräsimme listaa muutamista
paikoista, joista nuori voi saada keskustelutukea erilaisiin mieltä askarruttaviin asioihin.
▪

https://www.netari.fi/avoimet-chatit/ Sivulla näkyy kaikki avoinna olevat chatit
päivittäin.

▪

https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/ Lasten ja
nuorten puhelimeen voi ottaa yhteyttä, jos kaipaa luotettavaa aikuista, jonka
kanssa keskustella mistä tahansa. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse, kirjeitse tai
chatissa.

▪

https://sekasin247.fi/ Sekasin-chat on valtakunnallinen keskustelualusta 12-29
–vuotiaille. Nimetön ja luottamuksellinen.

▪

https://po1nt.fi/2020/03/16/po1nt-chat-lajeentaa-aukioloaikojaan/ Po1ntchatissa on nuorisotyöntekijöitä kohtaamassa nuoria matalalla kynnyksellä.

▪

https://po1nt.fi/ Läksy-chatissa saa ohjausta luotettavasti ja turvallisesti
koulutetuilta läksytukivastaajilta koulutehtäviin liittyvissä pulmissa.

▪

https://tukinet.net/ Tukinetin teemojen kautta voi tutustua nuorta koskettaviin
aiheisiin, osallistua ryhmächatteihin tai kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa osaa
ryhmäkeskusteluihin tai saada henkilökohtaisen tukihenkilö

▪

https://www.sinuiksi.fi/ Puhelimitse, kysymyspalstalla ja chatissa voi keskustella
seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvistä pohdinnoista.

▪

https://tukinet.net/teemat/sinuiksi-chat-sateenkaari-ihmisille/ryhmachatit/
sinuiksi- ryhmächat sateenkaareville nuorille n. 2krt/kk

▪

https://mieli.fi/fi/tukea-ja-apua/kriisipuhelin-keskusteluapua-numerossa-092525-0111 Kriisipuhelin tarjoaa keskusteluapua kriisissä oleville ja heidän
läheisilleen, puhelin päivystää 24/7

▪

https://pesapuu.fi/2020/03/nuorten-turvasatama-chat/ Pesäpuu ry:n
hallinnoima Nuorten turvasatama chat toimii Discordissa. Siellä voi keskustella
kaikista mieltä askarruttavista kysymyksistä omaan ja läheisten terveyteen,
toimeentuloon sekä muihin mahdollisiin kysymyksiin liittyen.

▪

https://www.nollalinja.fi/ Nollalinja auttaa lähisuhdeväkivaltaa kokevia, puhelin
päivystää 24/7.
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Vinkki 7: Sovelluskohtaisia ohjeita
Tässä muutama linkki, joiden avulla saa otettua eri somekanavia ja sovelluksia haltuun.
Snapchat: https://support.snapchat.com/fi-FI/a/video-chat
Facebook: https://www.kuulu.fi/blogi/livestriimaus-opas-facebook-live-tehovinkit/
Discord: https://www.youtube.com/watch?v=BA_d2cdbGWc
Youtube-live: https://support.google.com/youtube/answer/2474026?hl=fi

Vinkki 8: Hyödynnä Juvenian Digillä duuniin! -hankkeen
materiaaleja
▪

Myönteisiä matkaeväitä Sosiaalisen vahvistamisen ryhmätoimintojen opas
https://www.theseus.fi/handle/10024/333429 kuvaa ITU (itse tehty
tulevaisuus)-ryhmämenetelmän ja nuorten vertaisohjaajakoulutuksen
toimintamallit, joista voidaan hyödyntää yksittäisiä harjoituksia myös
verkkototeutuksena.

▪

KOHINA pelinjohtajan opas nuorten työelämätaitoja ja –valmiuksia
edistävään pöytäroolipeliin https://www.roolipelikirjasto.fi/gamelibrary/kohina
houkuttelee ryhmätoimintaan myös niitä, joita perinteiset ryhmätoiminnat eivät
välttämättä tempaa mukaansa. Pelissä korostuvat ongelmanratkaisu ja luovuus
eikä pelin toteutus vaadi aiempaa kokemusta roolipelaamisesta. Opastusta
peluuttamiseen: heikki.koponen@otavia.fi

▪

Oppimisen paikka Kokeiluja nuorten työllisyyttä tukevien palvelujen ja
menetelmien kehittämiseen Etelä-Savossa
https://www.theseus.fi/handle/10024/267890 kuvaa monista kokeiluista saatuja
oivalluksia ja oppeja kannustaen uudenlaisiin digitaalisiin palveluihin.

Kiitos kirjeemme lukemisesta. Toivottavasti
kokoamastamme vinkkilistasta löytyi joitain juuri teille
sopivia työkaluja. Mukavaa kevään jatkoa ja hyvää
alkavaa kesää!

Tämän listan ovat koostaneet yhteisöpedagogiopiskelijat osana harjoittelua Juvenia Akatemiassa ja
E=mc2 – Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon -hankkeessa.
Jos jäi jotain mielen päälle, ota yhteyttä:
Terhi Venäläinen
040 655 9793
terhi.venalainen@esavo.fi
E=mc2 – Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon
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