


DIGISTI – Digitaidot haltuun 
-hanke
Kanuuna: Kulttuurisen nuorisotyön keskusteluryhmä

Projektipäällikkö Jenni Hernelahti
jenni.hernelahti@humak.fi
Lisätietoja: https://digisti.humak.fi/

Meidät löydät myös somesta: Instagram, Facebook
ja Twitter

https://digisti.humak.fi/


Mikä DIGISTI

o DIGISTI-hankkeen tarkoituksena on tukea niitä toisen asteen opiskelijoita, jotka ovat 
kokeneet poikkeusaikojen eristäytymisen raskaana, ja joiden opintojen edistymistä sekä 
työllistymistä pandemian tuomat poikkeusjärjestelyt ovat vaikeuttaneet

o Lisäksi opetushenkilökuntaa tuetaan yksilöllisten ratkaisujen etsimisessä opiskelijoiden 
haasteisiin

o Digitaitojen kehittymistä tuetaan osana pandemiasta elpymistä
o ESR-hanke (hankekausi 1.9.21-31.10.23)
o Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia 

toimia
o Kohderyhmänä alle 29-vuotiaat toisen asteen opiskelijat pääkaupunkiseudulta + 

opettajat ja ohjaushenkilökunta



Toteuttajat

oHankkeen toteuttajat ovat:
o Humanistinen ammattikorkeakoulu (verkkonuorisotyön kehittäminen)
o Haaga-Helian Ammatillinen opettajakorkeakoulu (opettajien sparraus)
o Laurea-ammattikorkeakoulu (arviointi)
o Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr (ura- ja työnhakuvalmennukset)
o Wenhe Oy (työnhakuklubit ja digimentortoiminnan kehittäminen)

oKohdeoppilaitoksina on seitsemän toisen asteen oppilaitosta 
pääkaupunkiseudulta:  Careeria, Hyria, Omnia, Live-säätiö, Stadin AO, 
Varia ja Keuda



Nuorisotyötä verkossa

oToteuttajana Humak
oKohderyhmänä erityisesti yksinäiset ja 

pandemian erityisjärjestelyistä kärsineet 
nuoret

oToimintaa on räätälöity ei oppilaitoksiin 
henkilökunnan kanssa keskustellen ja 
opiskelijoiden toiveita kuunnellen

oToiminnan lähtökohtia ovat nuorilähtöisyys, 
yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys



Kulttuuriseen nuorisotyöhön liittyviä 
esimerkkejä hankkeesta



Yhteisölisiä hyvän mielen 
verkkotapahtumia
oAloitustapahtuma viime tammikuussa, jossa 

vieraana Seksikäs-Suklaa
oSeuraava iso tapahtuma 30.11., jossa 

esiintyjinä räppäri Pastori Pike ja breikkaaja 
Elias Niskanen sekä juontajana Eeva Vekki
o Striimataan You Tuben kautta
o Yhteisöllisyyttä mm. chatin ja äänestysten avulla
oHaastetaan opiskelijoita tekemään omia esityksiä, 

joita vidaan myös näyttää lähetyksessä



Yhteisöllistä digitoimintaa Omnian VALMA-
ryhmälle

oToimintaa mm. digipiirtämistä ja 
musatyöpajaa

oToteutettiin niin, että toiminta striimattiin 
Valma-luokkiin ja osallistujat livenä 
paikalla



Instagram-työpaja Keudan
taideopiskelijoille
oToteutettiin sekä verkossa että luokkatilassa, 

julkkiskouluttajana Seksikäs-Suklaa
oIdeana oman taitelijabrändin kehittäminen 

somessa
oHuipentui Seksikkään-Suklaan keikkaan, joka 

livestiimattiin DIGISTI-hankkeen Instagramiin 
ja Keudan Discord-alustelle



Taidetoimintaa Hyrialla
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