
MATERIAALI
NUORISO-
TYÖHÖN



1. TIETOA FRENDIESTÄ

Frendie on uudenlainen ratkaisu kavereiden etsintään. Sovellus on tarkoitettu kaikille 13–18-
vuotiaille nuorille, jotka kaipaavat ystävää tai juttukaveria. Kaveria voi hakea Frendiestä vaikka
kävelylle, kahville, pelaamaan tai ihan vaan olemaan. Frendien kautta nuori voi olla myös
kontaktissa nuorisotyöntekijöihin. Sovelluksen on kehittänyt suomalainen startup-yritys
Superlaiffi Oy. Kehittäjäkumppanina sovelluksessa on Lasten ja nuorten keskus.

MIKÄ FRENDIE?

NÄIN OTAT SOVELLUKSEN KÄYTTÖÖN:

Frendien kautta nuoret
voivat löytää matalalla
kynnyksellä kavereita, joilla
on samanlaisia
kiinnostuksen kohteita ja
jotka ovat samanlaisissa
elämäntilanteissa.

Frendiessä ei tarvitse luoda
itsestään kiiltokuvamaista
kuvagalleriaa – kavereita ei
sovelluksessa valita
ulkonäön perusteella. 

Frendien kautta pientenkin
paikkakuntien nuoret voivat
helposti löytää omantyylisiä
kavereita.

FRENDIESSÄ SAA
OLLA OMA
ITSENSÄ!



2. NUORISOTYÖTÄ
FRENDIESSÄ

Frendiessä nuoret voivat ottaa yhteyttä turvallisiin aikuisiin. Nuorisotyöntekijät voivat
rekisteröityä sovellukseen työntekijäprofiileilla. Sovellus tarjoaa “matcheissa” aina ensin
sijainniltaan lähintä työntekijää. Työntekijät voivat tarjota myös nuorille omia toimitilojaan
yhteyden kautta. Työntekijäprofiilin voi saada ottamalla yhteyttä Lasten ja nuorten keskukseen.

MITEN REKISTERÖIDYN TYÖNTEKIJÄPROFIILILLA?

Sovellus vaatii vahvan tunnistautumisen, jos
haluaa olla yhteydessä toiseen käyttäjään.
Työntekijäprofiililla rekisteröityvät käyttäjät
ovat ylläpidon manuaalisesti tunnistamia
nuorisotyön ammattilaisia.
Sovelluksessa käyttäjä ei voi jakaa mitään
tiedostoja, esimerkiksi kuvia. Ainoastaan
profiilikuvan voi vapaaehtoisesti lisätä.
Chatit tallentuvat tietokantaan.
Moderointia tekee suomalainen tiimi.
Sovellukseen tallentuva tieto käsitellään
eurooppalaisen GDPR-tietoturvaperiaatteen
mukaisesti.
Sovelluksesta saa tarvittaessa teknisesti
kaiken tiedon jälkikäteen.
Frendiellä on luotettavat kumppanit, jotka
näkyvät myös sovelluksessa.
Sovelluksessa ja siitä viestittäessä
ohjeistetaan nuoria ja vanhempia nettiin
liittyvistä lieveilmiöistä.
Sovelluksessa käytettävä käyttäjän tarkka
sijaintitieto ei tallennu tietokantaan, eikä
tarkkaa sijaintia jaeta missään tilanteessa.

FRENDIE ON TURVALLINEN!



3. FRENDIE
RIPPIKOULUSSA

Frendie-sovelluksen kautta nuori voi hakea ripariaikana isos- ja riparikaveria. Sovellus voi
toimia yhteydenpitoalustana toisiin rippikouluihin tuoden ymmärrystä siitä, että meidänkin
ripari on osa isompaa kokonaisuutta. Samalla Frendien kautta voi käsitellä joitakin
ripariteemoja toisen rippikoulun kanssa ja käydä läpi digitaalisen vuorovaikutuksen hyviä ja
huonojakin puolia.

RIPARIKAVERI TAI ISOSKAVERI FRENDIESTÄ:

"Teknologia kehittyy ja muuttaa
osaltaan maailmaa ja ihmisten välistä
kommunikaatiota. Teknologian kehitys
vaikuttaa ihmisten elämään lähes
kaikilla tasoilla. Hyöty- ja
viihdeteknologia ovat osa normaalia
arkielämää. Sosiaaliset suhteet ovat
muuttuneet ja aktivoituneet sosiaalisen
median myötä. Monine muotoineen
sosiaalinen media lisää
mahdollisuuksia ystävystyä,
verkostoitua ja pitää yhteyttä. Samalla
se on toisinaan väline kiusaamiselle ja
ulkopuolelle jättämiselle. 

Teknologia on myös osa ajanmukaista,
modernia oppimisympäristöä, johon
nuoret ovat tottuneet koulumaailmassa.
Digiteknologia on tuonut mukanaan
uusia pedagogisia oppimisalustoja ja
välineitä, joita kannattaa hyödyntää
rippikoulussa.”

RIPPIKOULU-
SUUNNITELMA 2017:

 

ANNA ISOSRYHMILLE
TEHTÄVÄ!

Ottakaa Frendien avulla yhteyttä
toiseen käynnissä olevaan
ripariryhmään ja selvittäkää
esimerkiksi:

Mitä aiheita olette tänään
käsitelleet ja miten?

Oletteko valinneet jo
konfirmaatiolaulun? Minkä?

Miten aiotte pitää yhteyttä leirin
jälkeen?

Kertokaa joku mukava asia
omasta leiristä.



4. FRENDIE
TAPAHTUMISSA

 

Iso ideapaperi, johon kaikki voivat

kirjata: "Mitä tekoja teen, ettei

koulussamme kukaan jää yksin?"

Frendie-sovelluksen esittely

Tehtävä: Etsi Frendie-sovelluksella

joku työntekijä tai kaveri ja laita

hänelle piristysviesti päivään!

Frendie-rintamerkin teko

Photobooth, jonka otsikko on:

"Haluan olla kaveri"

Frendie-korttilaatikko: kirjoitetaan

Frendie-postikorttiin mukava

tervehdys nimettömänä. Kortit

jaetaan summittain lopuksi.

Nuoret haluavat itsekin olla mukana vähentämässä yksinäisyyttä. Siksi kaveruus on hyvä
teema erilaisissa teemapäivissä niin kouluissa kuin muissakin yhteyksissä. Kaveruus ja siihen
liittyvät teemat ovat nuorisotyön perussanomaa siitä, kuinka kohtelemme toisiamme ja
huolehdimme, että kukaan ei jää yksin. On myös hyvä korostaa nuorten omia mahdollisuuksia
vaikuttaa lähipiirinsä ulkopuolisuuden kokemuksiin kuitenkin huomioiden sensitiivisesti
nuorten omat rahkeet.

KAVERUUSPISTE KOULUUN TAI TAPAHTUMIIN:

IDEOITA KAVERUUSTEEMAN
YLLÄPITOON:

FRENDIEN
MATERIAALIT
AVUKSI!

Postikortit
Tarrat
Juliste
Sovellus
Rintamerkkien pohjat

Materiaaleja voi kysyä
Lasten ja nuorten
keskuksesta.
Yhteystiedot löydät
seuraavalta sivulta.



APP.FRENDIESOVELLUS.FI

LISÄTIETOJA:
 
 

Ville Kämäräinen
Hankesuunnittelija, Mukaan-hanke

Lasten ja nuorten keskus
ville.kamarainen@lastenjanuortenkeskus.fi

0445746698

FRENDIESOVELLUS.FI  FRENDIESOVELLUS

https://app.frendiesovellus.fi/#/welcome
https://www.instagram.com/frendiesovellus/
https://frendiesovellus.fi/
https://frendiesovellus.fi/
https://www.instagram.com/frendiesovellus/
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