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MLL 
Nuortennetti



Suomen paras nuorten 
osallistamisen malli 

• Digitaalinen

• Kaikille avoin mutta anonyymi

• Syrjimätön tila

• Nuoret mukana tekemässä 
Nuortennettiä

• Vertaistuki ja aikuisen tuki

Euroopan nuorisovuoden Awards: 

Nuortennetti tarjoaa sekä osallisuutta että 

osallistumista ja jokainen voi osallistua omien 

voimavarojensa mukaan. Nuoret ovat mukana 

toiminnassa monessa eri roolissa ja malli 

tavoittaa nuoria ympäri Suomen. Malli käsittelee 

erittäin ajankohtaisia teemoja nuorten elämässä 

ja yhteiskunnassa yleisesti. (Oph 19.1.2023)



L
• Vuonna 2021 sivuvierailuja 1 155 000

• Vuonna 2022 10 300 julkaistua viestiä esimoderoidulla 
keskustelupalstalla

• Järjestetyt nuorten tapaamiset 45

• Julkaistut nuorten blogikirjoitukset 33 + somesisältö

• Vapaaehtoiset nuoret toimittajat 30

• Tuotettuja nuorten podcasteja 5

• Työntekijöitä nyt 2 + 0,5

• 1 digitaalinen peli, jonka teemana itsetuotettu seksuaalinen  
materiaali. Käsittelyssä suostumuksellisuus. 

• 1 nuorten matka Brysseliin Safer Internet Day -konferenssiin

Lukuja   



Kouluyhteistyö ja digitaalinen 
nuorisotyö



Digitaalinen nuorisotyö

• Vertaistuen kanavan ylläpito ja kehittäminen

• Psykososiaalinen tuki

• Digitaalinen tieto- ja neuvontatyö

• Avun hakemiseen ohjaus (LNP ja digitaaliset palvelut)

• Youth Participation -toiminta (Safer Internet Centre)

• Väline, sisältö ja toimintaympäristö



Sisältö rakennetaan 
anonyymien keskusteluiden, 
nuorten tekemän sisällön ja 
ammattilaisten tuottaman 

tiedon kokonaisuutena.

Nuortennetti.fi



Tietoa ja tukea
Elämänhallinnan tuki

• Tietotekstit nuoruuden kehitysvaiheisiin liittyen nuorille

• Teemat, joita on noussut esiin nuorten yhteydenotoissa

• Ennaltaehkäisevä palvelu ja psykososiaalinen tuki

• Erityisen tärkeä silloin kun nuoren ongelmat eivät ole vielä 
kasaantuneet ja syventyneet

Lasten ja nuorten puhelin ja digitaaliset palvelut

• Auttava puhelin 116 111, ajanvaraus chat ja nettikirjepalvelu

• Barn- och ungdomstelefon 0800 96 116, brevtjäns



Tekemistä
Avoin keskustelupalsta

• Esimoderoitu ja anonyymi

• Verstaistuki 

• Ruotsinkielinen palsta

Vapaaehtoiset toimittajat

• Nuoret tuottajat suunnittelevat toimintaa, tuottavat sisältöä ja toimivat 
verkkovertaistukena

Erilaiset testit ja gallup 

• Esimerkiksi Digihyvinvointi-testi



“Joo siis mun mielestä nuortennetti
on vähä niinku mun toinen koti. 
Saan olla täällä kuka haluan eikä 
tarvitse esittää mitään niin kuin 

oikeassa elämässä.” 



Ihan diginä

• Nettisivuilla: Nuortennetti.fi 

• Instassa: @mll_nuortennetti

• Facessa: Nuortennetti

• YouTubessa: MLLnuortennetti

• Ohjaaminen Discordissa ja sähköpostissa

• Kokoontuminen Zoomissa



Nuorten 
vapaaehtoistoiminta



Nuortennetin toimittajat
Nuortennetin toimittajat ovat tavallisia yli 13-vuotiaita nuoria, 

jotka haluavat vaikuttaa, harrastaa, auttaa muita nuoria.

Nuoret tulevat monenlaisista perheistä ja elämäntilanteista. 

Vapaaehtoiset toimittajat toimivat erilaisissa tiimeissä, joita 

ohjaavat Nuortennetin työntekijät. 



Erilaiset tiimit
Nuortennetin toimittajat toimivat NN-työntekijän ohjauksella 
kolmessa tiimissä:

- Sometiimi (Instagram ja podcast)

- Nettisivutiimi (Nuortennetti.fi)

- Verkkaritiimi (Nuortennetti.fi keskustelupalsta)

Verkkaritiimiin voivat osallistua 18 vuotta täyttäneet toimittajat.



Nuorten tekemät jutut



Nuorten tekemät jutut



Verkkarit ja moderaattorit
• Verkkovertaistukihenkilöt luovat hyvää ilmapiiriä ja ottavat 

kaikki huomioon

• Moderaattorit lukevat kaikki viestit ja siirtävät Päivystäjä 
mukana keskustelussa –palstalle, jos huoli herää

• Vapaaehtoiset koulutetaan tehtävään ja annetaan tukea 
vaikeissa tilanteissa



Ajankohtaista
Nuortennetissä



Mistä nyt puhutaan? 

Keskustelupalsta on esimoderoitu 
ja kaikille avoin. Keskustelua 

käydään anonyymisti ja huolta 
herättävät viestit ohjataan 

Päivystäjä mukana keskustelussa –
palstalle.  

Keskustelupalstalla ovat puhututtaneet erityisesti seksi, 
seksuaalisuus, sukupuoli ja uskonto. 

Nuoret pohtivat omaa seksuaalista suuntautumistaan ja sitä, 
pitäisikö tulla ”kaapista ulos”. Keskustelu sukupuolesta ja 
sukupuolen moninaisuudesta on äitynyt välillä kiivaaksikin 
väittelyksi.

Nuoret heijastavat usein omia käsityksiään ja identiteettiään 
vanhempiensa käsityksiin. Omat ja vanhempien käsitykset 
esimerkiksi uskonnon merkityksestä tai seksuaalisuudesta 
saattavat poiketa toisistaan voimakkaastikin: 

”Oon tullu jollekki kavereille ulos kaapista ja ne otti sen ihan hyvin 
mut ne ei oo yhtä kapea katseisia kun mun isä tässä asiassa. En tiiä
mitä teen sen suhteen” .



Yhteenvetoa
• Kuka tahansa nuori voi lähettää oman juttunsa meille

• Nuortennetin kohderyhmä  13-21-vuotiaat

• Nuoria vapaaehtoisia otetaan mukaan jatkuvalla haulla. Kaksi kertaa vuodessa keskitetty 
rekrytointi 

• Auttaa ennaltaehkäisevästi

• Tukee nuoria yllättävissä elämän vaikeissa hetkissä: yksinäisyys, kiusaaminen

• Nuortennetissä on myös auttavat kanavat, joissa aikuiset ovat läsnä

• Nuortennettiä käyttävät hyödyksi aikuiset, jotka työskentelevät nuorten parissa

• Nuortennetti.fi –sivustolta ohjaus tekemisen ja avun pariin



Yhteenvetoa



• Mediataitoviikko 6.-12.2.2023 →: Nuorten 
tuottamat sisällöt 

• Nuori2023 tapahtuma 18.-21.4.2023 
Jyväskylässä

• Nuortennetti uutiskirje julkaistaan keväällä

• Ideoita nuorisotyöhön –sivulla nostoja nuorten 
kohtaamisen tueksi ja tietoa digitaalisesta 
nuorisotyöstä

• Selviydytään kiusaamisesta –vertaistukiryhmät 
alkavat keväällä

Tulossa



“Koulussa oli puhuttu kaikista tämmösist
sivustoista, joilta voi hakea apua jos tarvitsee. 

En uskonu et oikeesti kävisin millään noist
sivustoist, mut sit tuli vähä monimutkasia

juttuja elämään ja päätin sit kokeilla laittaa 
tänne viestii. Tajusin nopeesti et tää sivu on just 

se mitä mä tarvitsin. Kiitos kaikille ylläpitäjille 
ja verkk@reille jotka teette tästä upeesta

paikasta mahdollisen❤



Kiitos kun olit kuulolla!
Olethan yhteydessä: 

kaisa.onlen@mll.fi
eve-linda.lassila@mll.fi
suvi.myllarniemi@mll.fi 

paula.aalto@mll.fi
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