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Mitä nuori 
tarvitsee?
Rahaa?
Koulutusta?
Terapiaa?
Apua?

Mille luukulle nuoren pitäisi mennä, että ei 
digisyrjäytyisi?

Kela

Sosiaalitoimi

Terveydenhuolto

Koulukuraattori

Kriisikeskus

Ohjaamo

Talous- ja velkaneuvonta

Ruoka-apu

Diakoniatyö



Suomen sosiaaliturvajärjestelmä- Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta

Mille luukulle 
menisin?



TUKIKUMMIT-
SÄÄTIÖ

Tukikummit-säätiö on 
vuodesta 2007 kerännyt 
varoja nuorille, jotka ovat 
vaarassa pudota pois 
harrastuksista ja 
kaveriporukoista. 



TUKIKUMMIT-
SÄÄTIÖ

Tähän mennessä 
Yli 6 000 
perhettä

Lähes 20 000
nuorta

6 500 000 
euroa 



TUKIKUMMIT-
SÄÄTIÖ

Diakoniatyölle varat ohjautuvat 
Kirkon diakoniarahaston kautta



Miten Kirkon 
diakoniarahasto 
avustaa?

1. Seurakunnan diakoniatyöntekijä tapaa apua 
tarvitsevan nuoren/perheen ja kartoitta 
hänen/perheen kokonaistilanteen.

2. Diakoniatyöntekijä ohjaa nuoren tarvittaessa 
hänelle kuuluviin palveluihin ja varmistaa, että 
ne yhteiskunnan tuet, joihin on oikeutettu,  on 
saatu

3. Diakoniatyöntekijä kuuntelee ja tukee ihmistä 
myös henkisesti ja sosiaalisesti tarpeen mukaan

4. Diakoniatyöntekijä tekee Tukikummit-
hakemuksen Kirkon diakoniarahastoon tarpeen 
mukaan

5. Kirkon diakoniarahaston hallitus tekee päätöksen 
avustamisesta ja rahaston asiantuntijat myös 
neuvovat diakoniatyöntekijöitä, miten muulla 
tavoin voidaan ihmistä auttaa rahallisen avun 
lisäksi tai sijasta

6. Hakemusten pohjalta saatu tieto nuorten 
ahdistuksesta käytetään vaikuttamistoimintaan 



Mitä meidän 
pitäisi tehdä 
yhdessä, jotta 
kukaan ei 
digisyrjäytyisi?

Vaikuttamalla toisen asteen koulutuksen 
maksuttomuuteen saimme yhdessä paljon hyvää 
aikaiseksi. Yhdessä voimme

1. Vähentää ja ehkäistä köyhyyttä

2. Vähentää ja ehkäistä velkaantumista

3. Vähentää ja ehkäistä kiusaamista

4. Vähentää ja ehkäistä yksinäisyyttä

5. Muistaa, että digisyrjäytymistäkään ei ratkaista 
muuttamalla digisyrjäytyneitä nuoria vaan 
muuttamalla rakenteellisia asenteita



Kysymys 1 
Missä ovat 
luotettavat 
aikuiset?
- Yksikin riittäisi nuorelle



Kysymys 2
Tarvitsevatko 
nuoret 
toivoa?
- Mistä sitä saa?



Kysymys 3
Kuka 
kuuntelee 
nuorta?
- Mitä on asiantuntijuus?



Nuorella on sama 
ihmisarvo kuin 
aikuisella

Kiusaaminen: 

Nuoren kokemus/ voidaan 
kyseenalaistaa

Kiusaaminen johtuu kiusatun 
ominaisuuksista

”Mene rohkeasti mukaan, juttele 
luotettavalle aikuiselle, …”

Kiusatun pitäisi toimia toisella 
tavalla, olla toisenlainen

Aikuiset tietävät paremmin kuin 
nuori itse

(Tulkittu Iida Rauman kirjasta Hävitys: Tapauskertomus)

Vielä lopuksi
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