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Nuorten tukeminen ja auttamistyö
Sua varten somessa -toiminnassa

• Sua varten somessa (@suavarten_official) toimii 
Instagramissa, Tiktokissa, Snapchatissa

• Tuetaan nuoria, jotka ovat kohdanneet häirintää

• Ennaltaehkäistään häirintätilanteita ja häirinnän 
kanssa yksin jäämistä viestimällä suoraan 
nuorille, tuottamalla nuorille suunnattua sisältöä 
ja vahvistamalla nuoria somessa

• Tarjotaan keskustelutukea

• Jalkaudutaan someen aktiivisesti

• Koulutetaan ammattilaisia



…ei ”pelkkänä somemaailmana”, vaan nuoren ihmisen tärkeänä vuorovaikutus- ja elinympäristönä

…paikkana, joka tarjoaa mielettömät mahdollisuudet esim. itseilmaisuun, vertaisuuden 
löytämiseen, vaikuttamiseen, kavereiden ja ”oman heimon” löytämiseen yms. yms.

….myös toisaalta paikkana, jossa nuori kohtaa tosi paljon ikävää toimintaa, omien rajojensa 
rikkomista sekä ihan rikoksia

…paikkana, jossa nuori monesti jätetään oman onnensa nojaan puolustamaan itseään ja oikeuksiaan, 
suojautumaan sekä kohdatessaan vääryyksiä viemään asioita eteenpäin ja etsimään apua

…tärkeänä paikkana tehdä jalkautuvaa auttamistyötä, aktiivista puuttumista kaltoinkohteluun ja 
epäkohtiin sekä oikean, luotettavan tiedon jakamista nuorten omalla kielellä ja suoraan nuorille

Me nähdään some…



”ootko kohdannut häirintää somessa? 
onko joku juttu jäänyt vaivaamaan?

laita meille viestiä – me vastataan joka 
arki- i lta kasiin asti”





”tägää meidät!”



• Jalkautuva nuorisotyö verkkoympäristössä →mennään 
voimakkaammin nuorten omalle alueelle

• Alustat valittu nuorten mukaan

• Nuorella on mahdollisuus pyytää meitä puuttumaan 
havaitsemaansa kaltoinkohteluun tägäämällä meidän 
profiili julkaisuihin, esimerkiksi TikTokissa ilkeisiin 
kommentteihin tai kiusausvideoihin

• Turvallisen tilan periaate meidän postausten 
kommenttikentissä:

➢Keskustelun moderointi

➢Vastataan kaikkiin kommentteihin! Kaikki tulevat 
nähdyksi

Mitä me tarkoitetaan jalkautuvalla sometyöllä?



• Osallistutaan keskusteluun kommenttikentissä

➢Kerrotaan millainen kommentointi on ok ja millainen ei

➢Puututaan kiusaamiseen

➢Tykätään ja kannustetaan kommentoimaan asiallisesti

➢Ilmoitetaan asiattomat kommentit

• Kommentoidaan nuorten tekemää sisältöä

➢Kehutaan, tykätään ja ollaan kiinnostuneita

➢Etsitään nuoria esim. häsien kautta

• Seurataan nuorten suosimia tilejä ja osallistutaan niiden 
keskusteluihin

Mitä me tarkoitetaan jalkautuvalla sometyöllä?



Nuorten kohtaamien häirintäilmiöiden
kolme ankeaa muskettisoturia

NUDET

GROOMING

HÄIRITSEVÄ KOMMENTOINTI / 
KIUSAAMISKOMMENTIT





Tätä merkitystä käyttävät 
hyväkseen esim. henkilöt, 

jotka houkuttelevat lapsia ja 
nuoria seksuaalisiin 

tarkoituksiin.

Samaa lähestymistä voi 
kuitenkin käyttää myös hyvään 

<3 

Seuraajamäärällä, kommenteilla, 
tykkäyksillä ja nuoren tekemisen 

huomaamisella on monille nuorille 
valtavan iso merkitys.



Kiitos!
Jos joku juttu jäi mietityttämään, niin pistä mulle
sähköpostia: maria.talvitie@loistosetlementti.fi

→ Tutustu työhömme: 
@suavarten_official (TikTok & IG)

→ Lue lisää Sua varten somessa -toiminnasta: 
www.suavartensomessa.fi

→ Seuraa meitä Twitterissä:
@suavarten

http://www.suavartensomessa.fi/

