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11..

   Saat palvelun kautta oman digifrendin,
joka on luotettava, Pelastakaa Lasten

kouluttama vapaaehtoinen
 

 toiminta sisältää yhteensä 10
etätapaamiskertaa

 
  Digifrendi-pari sopii tapaamisajankohdat

yhdessä, tapaamisen kesto sopimanne
mukaan esim. 60 min, suosituksena n. 2

tapaamista/kk
 

 Digifrendisi on vain sinua varten - voitte
jutella tapaamisissa juuri niistä asioista,

joista sinä haluat puhua
 

       Tapaamiset pelkästään etänä
 

Kysymysten herätessä apua Netarin
työntekijöiltä (JP ja Marjaana)



Lue tämä tiivis
tietopaketti, joka
sisältää tärkeää
tietoa digifrendi-
toimintaan liittyen

Kun sinulle on löytynyt
sopiva "digifrendi-
match", saat Netarin
työntekijältä lisätietoa
digifrendistäsi sekä
hänen yhteystietonsa

Digifrendisi ottaa yhteyttä
sinuun viestitse, ja
pääsette sopimaan
yhdessä ensimmäisen
tapaamisajankohdan 
sekä alustan, jolla
haluatte
järjestää etätapaamiset

Voitte haluamasi mukaan
pelkästään chattailla, tai sen
lisäksi jutella
ääni+kuvayhteydellä.

Toiminta alkakoon -
10 mukavaa
etätapaamiskertaa tiedossa! 
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2. Digifrendi-toiminnan
eteneminen 1/2



Luottamussuhteen syventyminen 
Mahdollisten tavoitteiden
selkiytyminen ja muuttuminen 
Välitsekki (pohtikaa yhdessä, mikä
tuntuu kivalta tapaamisissa, mitä
toivot jatkolta yms)

Valmistautuminen suhteen
loppumiseen
Tarvittaessa ulkoisen jatkotuen
kartoittaminen
Pysähtyminen yhteisten kokemusten ja
digifrendi-suhteen äärelle 
Palaute 

2. Digifrendi-toiminnan
eteneminen 2/2

Digifrendi-parin tutustuminen
Sitoutuminen ja pelisäännöt 
Mahdollisten tavoitteiden asettaminen
ja omien toiveiden pohtiminen 

ALOITUS 

KESKIKOHTA

LOPETUS



3. KUKA DIGIFRENDINI3. KUKA DIGIFRENDINI
ON?ON?

  
  
  

Digifrendi on sinun hyvinvoinnistasi ja kuulumisistasiDigifrendi on sinun hyvinvoinnistasi ja kuulumisistasi
kiinnostunut turvallinen aikuinen. Hän haluaakiinnostunut turvallinen aikuinen. Hän haluaa
kohdata sinut arvostaen ja kiireettömästi.kohdata sinut arvostaen ja kiireettömästi.
Toiminnassa on mukana iso määrä eri ikäisiä jaToiminnassa on mukana iso määrä eri ikäisiä ja
taustaisia Digifrendejä. Heitä kaikkia yhdistääkintaustaisia Digifrendejä. Heitä kaikkia yhdistääkin
aito kiinnostus nuorten tukemiseen.aito kiinnostus nuorten tukemiseen.

Digifrendisi on sitoutunut 10 etätapaamiseenDigifrendisi on sitoutunut 10 etätapaamiseen
kanssasi. Kaikki digifrendimme ovat Pelastakaakanssasi. Kaikki digifrendimme ovat Pelastakaa
Lasten kouluttamia, luotettavia ja turvallisiaLasten kouluttamia, luotettavia ja turvallisia
vapaaehtoisia.vapaaehtoisia.
  

toimia kuuntelu- ja keskustelukumppanina
auttaa käsittelemään opinto- ja työelämään liittyviä
pohdintoja
auttaa sinua tunnistamaan ja vahvistamaan
voimavarojasi ja jaksamista
tukea sinua löytämään ratkaisuja pulmiisi

Digifrendi voi mm. 
 

 
 



4. YHTEISET4. YHTEISET
PELISÄÄNNÖT 1/2PELISÄÄNNÖT 1/2  1. Jokainen saa olla tapaamisessa oma itsensä – toiminnassa ei

suvaita syrjintää, rasismia, asiatonta tai epäkunnioittavaa
kohtelua .

 
 

2. Hyväksytään ja arvostetaan toistemme erilaisuutta, eri
elämänkokemuksia, ajatuksia ja mielipiteitä. 

 
 

3. Sitoudutaan yhteisiin pelisääntöihin sekä tapaamisiin, ollaan
linjoilla sovittuina aikoina.  Ilmoitathan digifrendillesi ajoissa, jos

joudut perumaan tai siirtämään tapaamistanne.
 
 

4. Ulkopuolisille voi puhua tapaamisista ja toiminnasta yleisellä
tasolla, mutta kunnioitetaan molempien osapuolten yksityisyyttä.
Kahdenkeskeisiä keskusteluja ei levitellä muille. Älkää siis jakako
tapaamisista kuvankaappauksia, videoita tai viestejä eteenpäin,

ellei siitä yhdessä sovita.   
 
 

5. Jos jokin asia ei tunnu hyvältä kommunikoidessa tai sinulla on
toiveita tapaamisiin liittyen, siitä voi sanoa rohkeasti. Muista

kuitenkin perustella selkeästi ja ystävällisesti.
 
 
 



4. YHTEISET4. YHTEISET
PELISÄÄNNÖT 2/2PELISÄÄNNÖT 2/2  6. Kunnioitetaan yhteistä aikaa - ellei muuta sovita,

tapaamisten aikana ei keskitytä muuhun, esim. laitella
ystävälle viestiä. 

 
 

7. Ole armollinen itsellesi ja digifrendillesi. Jännittäminen
on ok! On normaalia, että tutustumisessa ja luottamuksen

syntymisessä voi kestää . Digifrendi-suhteessa ei voi
epäonnistua.

  
8. Keskustelu on luottamuksellista. Poikkeuksena ovat
tilanteet, joissa keskusteluista herää lastensuojelullinen

huoli tai kyseessä on hätätilanne tai rikos. 
 

Digifrendillä on velvollisuus ilmoittaa Netarin työntekijöille,
jos hänellä herää huoli. Tällöin meillä on velvollisuus olla
yhteydessä viranomaisiin. Pyrimme toimimaan tällaisissa

tilanteissa aina avoimesti ja yhteistyössä kanssasi. 
 
 
 
 
 



5. TOIVEET DIGIFRENDI-5. TOIVEET DIGIFRENDI-
SUHTEELTASUHTEELTA  

yllä esimerkkikysymyksiä, joita voit pohtia
Digifrendi-suhteen aikana.

Voitte halutessanne miettiä digifrendisi kanssa 1-2
tavoitetta tapaamisillenne. Tavoitteesta ei tarvitse

ottaa stressiä, ja tavoite voi muuttua useampaankin
otteeseen.

 
Tavoitteet voivat olla esim. konkreettisia ("haluan

tukea ja neuvoja omien voimavarojen vahvistamiseen")
tai yleisluontoisia ("haluan jutella itselleni tärkeistä

asioista luottamuksella"). 

"Minkälaisia toiveita minulla on
digifrendi-tapaamisille? "

"Mikä sai minut hakemaan
digifrendiä? "

”Minkä asian toivoisin olevan
toisin?” 

”Minkälaista tukea toivoisin
saavani arjessani?"



Sopikaa digifrendisi kanssa hyvissä ajoin, millä alustalla
aiotte järjestää ensimmäisen tapaamisen. Muistathan
kertoa digifrendillesi toiveistasi etukäteen, jos esim.
toivot teidän juttelevan pelkästään chatin kautta.

Teillä on 3 mahdollisuutta järjestää etätapaamiset:
helppokäyttöisellä Viivi-videokeskustelualustalla (sisältää
video- ja ääniyhteyden, chatin ja ruudunjaon),
WhatsAppissa tai Signalissa.

Muistathan, että kaikki alustat toimivat myös
työpöytäsovelluksen avulla (tietokone/läppäri).

6. MISSÄ TAPAAMISET6. MISSÄ TAPAAMISET
JÄRJESTETÄÄN?JÄRJESTETÄÄN?  

Huom! Ohjeet Viivi-
videokeskustelualustan käyttöön

sekä linkin alustalle saatte Netarin
työntekijöiltä Marjaanalta tai JP:ltä

pyytäessänne.

Signal

WhatsApp

Viivi-videokeskustelualusta
(osa Navisec Health -palvelua)



  YLEISIÄ KÄYTÄNTÖJÄ 1/3YLEISIÄ KÄYTÄNTÖJÄ 1/3

  Tapaamiset

Tapaamiset toteutetaan pelkästään
digitaalisesti, eli digifrendi-pari ei tapaa
missään vaiheessa kasvokkain. Pääsette
sopimaan tapaamisajankohdat yhdessä teille
sopiminanne aikoina. Suosittelemme n. 2
tapaamista kuukaudessa.

Yhteydenpito tapaamisten välillä

Digifrendi-pari järjestää toiminnan puitteissa
yhtensä 10 etätapaamista. Digifrendit eivät ole
valitettavasti tavoitettavissa 24/7, eli parin ei
ole tarkoitus käydä keskusteluja tapaamisten
ulkopuolella. Voit toki laittaa viestiä
käytännön asioihin, esimerkiksi seuraavaan
tapaamisajankohtaan liittyen. 

Keskustelut ja muut kuulumisten vaihdot,
kysymykset ja pohdinnat käydään
tapaamisten aikana, jolloin digifrendisi on
varannut aikaa pelkästään sinua varten. 



  Suhteen loppu ja jatkotuki

Jokaisella palvelulla on alku ja loppu, niin myös
digifrendi-toiminnallakin. Toiminta pitää
sisällään yhteensä kymmenen
etätapaamiskertaa. Sen jälkeen toiminta on ohi,
eikä pari enää järjestä tapaamisia tai ole ole
yhteydessä. Näin digifrendisi pääsee tukemaan
seuraavaa nuorta. 

Saat halutessasi apua työntekijöiltä
Marjaanalta ja JP:ltä mahdollisen jatkotuen
etsimiseen, jos kaipaat sitä digifrendi-suhteen
päätyttyä.

Kriisitilanteet

 Jos olet akuutissa hädässä, soita hätänumeroon
112. Voit soittaa myös ilmaiseksi
kriisipuhelimeen numerossa 09 2525 0111, joka
päivystää vuoden jokaisena päivänä 24/7.
Kriisipuhelimeen voi soittaa, vaikka sinulla ei
ole akuuttia kriisiä.

  
  YLEISIÄ KÄYTÄNTÖJÄ 2/3YLEISIÄ KÄYTÄNTÖJÄ 2/3

  



  

  

ole terapeutti, opinnonohjaaja, kuraattori tai
muu ammattiauttaja
tee läksyjä, työhakemuksia tai
motivaatiokirjeitä yms. nuorenpuolesta
ole tavoitettavissa 24/7

Tuki tapaamisten ulkopuolella

Jos haluat saada tapaamisten ulkopuolella
turvallisen aikuisen tukea, laita viestiä Netari
WA -palveluun numerossa 050 313 5160.
Palvelussa päivystetään joka arkipäivä klo 17-
19. Muista myös Netarin muut palvelut
osoitteessa netari.fi

Palautteet

Netarin työntekijät tulevat pyytämään sinulta
palautetta nimettömästi toiminnan eri vaiheissa.

Hyvä huomioida

Digifrendisi on sinua varten, mutta muistathan,
ettei hän kuitenkaan...
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DIGIFRENDINDIGIFRENDIN

TAUSTAJOUKOTTAUSTAJOUKOT
       Jos sinulla herää kysymyksiä, jokin asia jää

mietityttämään sinua digifrendi-tapaamisissa,
digifrendissäsi tai suhteessa ylipäänsä, laitathan
viestiä Netarin työntekijöille JP:lle ja Marjaanalle

viestiä matalalla kynnyksellä. 
 
 
 
 
 
 

Jussi-Pekka 
 

WA/Signal: 
050 430 6558

 
jussi-pekka.paija@
pelastakaalapset.fi 

 

 
 

Marjaana 
 

WA/Signal: 
050 575 2701 

 
marjaana.hulkko@
pelastakaalapset.fi 

 
 


