
Auta nuoret kiinni elämään. 
Miten yrityksesi voi tulla mukaan tukemaan nuoria? 



   
   

  
   

  
  

 
   

   
  
  

  

  
  

   
 

  
   

  
  

  
   

  

Sanoista tekoihin 
Vastuullisuus on nyt 
jokaisen yrityksen 
agendalla ja myös osa 
liiketoimintaa. 

Vastuullisuutta on 
kuitenkin välillä vaikea 
määritellä. Sosiaalinen, 
taloudellinen, kulttuurinen 
ja ympäristövastuu 
tarkoittavat usein eri 
asioita eri yrityksille. 

Yksi asia kuitenkin 
yhdistää kaikkia aidosti 
vastuullisesti toimivia 
yrityksiä: Ne panostavat 
mitattaviin tapoihin 
vaikuttaa positiivisesti 
yhteiskuntaan. 

Olemme auttaneet jo 
tuhansia nuoria saamaan 
kiinni elämästä. Nyt 
kutsumme myös sinut 
siirtymään sanoista 
tekoihin nuorten kanssa. 



 

 

Nuoret ovat 
jääneet yksin 
Koronapandemia on pahentanut 
nopeasti nuorten tilannetta. 
Haasteet ovat kasautuneet, jo 
tuhannet nuoret ovat vaikeassa 
tilanteessa ja kymmenet tuhannet 
ovat vaarassa syrjäytyä. 

Nyt tarvitaan apua, jotta saamme 
nuoret takaisin kiinni elämään. 



   

  
     

   
   

    
   

    
   

 

    
     

   

     

 
 

    
 

  

Diakonissalaitos on yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden edelläkävijä 
Diakonissalaitos on rohkea 
yhteiskunnallinen toimija, jolla on yli 
150 vuoden kokemus heikommassa 
asemassa olevien auttamisesta. 

Olemme vahvasti kiinni ajassa. 
Vastaamme kasvavaan hätään 
tutkitusti toimivin tavoin ja 
reagoimalla nopeasti yhteiskunnan 
muuttuneeseen tilanteeseen. 

Teemme töitä yhdessä yritysten 
kanssa, koska haluamme saada aikaan 
vaikuttavaa muutosta yhteiskunnassa. 

”Nuorten tukeminen matkalla opintoihin ja 
työelämään on tärkeä osa vastuullisuus-
työtämme. Vamoksen kanssa koulutamme 
nuoria digitaidoissa. Yhdessä voimme 
rakentaa yhteiskuntaa, joka tarjoaa 
mahdollisuuksia kaikille.” 

Milla Uusi-Pietilä, yritysvastuupäällikkö, 
Fujitsu Finland Oy 



 
  

 
 

 

 

  

 

Vamos-palvelumme auttaa vaikeaan
asemaan joutuneita nuoria 
Diakonissalaitoksen Vamos tarjoaa 
kokonaisvaltaista tukea ja intensiivistä 
valmennusta 16–29-vuotiaille työn ja 
koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille. 

Nuori saa Vamoksessa tuekseen oman 
valmentajan, jonka kanssa etsitään 
tavoitteellisesti ja aina nuoren ehdoilla 
polkua koulutukseen, työhön tai 
tasapainoiseen arkeen. 

Valmennukset ovat keskimäärin kuuden 
kuukauden mittaisia. Yksilö - ja 
ryhmävalmennukseen perustuva Vamos 
on toiminut 13 vuotta ja tavoittanut jo 

yli 13 000 nuorta. 
Toiminnasta hyötyisivät nyt kymmenet 
tuhannet nuoret, jos valmennuspaikkoja 
vain olisi saatavilla kaikille. 



 

 
   

Tarjoamme nuorille todellista tukea 
Vuonna 2020 Vamos tavoitti 
intensiivisen valmennuksen piiriin 
13 paikkakunnalla 1865 nuorta. 

Vamos-palvelu on uniikki ja tutkitusti 
vaikuttava ratkaisu nuorten 
syrjäytymiseen (Itla, 2021). 

Vuonna 2020 mukana olleista nuorista 
86% koki elämänsä muuttuneen 
parempaan ja 47% eteni työ- ja 
koulutuspoluille. 

https://www.hdl.fi/blog/vamoksen-vaikuttavuustutkimus/
https://www.hdl.fi/blog/toimintakertomus2020/


    
   

    
     

    
  

     
   

     
      

      

    
   

    
    

     
 

Sara 
“Minun oli vaikea edes lähteä 
ulos kotoa. Lähdimme liikkeelle 
pienin askelin ja olen 
saavuttanut asioita, joiden en 
olisi vielä vuosi sitten uskonut 
olevan mahdollisia.” 

Ari 
“Murrosikä vähän kärjisti ja tipuin 
porukoista. Vamoksessa mut 
otettiin vastaan. Parasta on ollut, 
että on löytynyt oma ryhmä mihin 
kuuluu. Mulle siitä on ollut iso 
apu!” 

Mona 

“Olin voimaton ja peloissani,
mutta sain Vamoksesta 
luottamusta. Niin parantavaa oli
kokea, että riittää sellaisena kuin 
on. Jokaiselle etsittiin paikka,
eikä ketään jätetty tuuliajolle.” 





       

Tule nuorten 
kumppaniksi 
Ole mukana nuoren arjen muutoksessa kohti työ- ja opiskelupolkuja 

Koutsi 
5.000 € 

Ystävä 
1.000 € 

Mentori 
10.000 € 

Vaikuttaja
30.000 € 



 

 

Tule nuoren ystäväksi. 

1.000 € lahjoituksella yksi nuori 
pääsee aloittamaan kuuden 
kuukauden valmennuksen. 

Yrityksenne saa: Ystävä • Joulubannerin 

• Sähköisen joulukortin 1.000 €• Nettisivullemme 
www.hdl.fi/yrityslahjoitus yrityksesi 
nimen 

Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi. 

http://www.hdl.fi/yrityslahjoitus


 

 

 

Koutsi 
5.000 € 

Ryhdy nuorten koutsiksi. 

5.000 € lahjoituksella autat viittä 
nuorta aloittamaan kuuden 
kuukauden valmennuksen. 

Yrityksenne saa: 

• Joulubannerin 

• Sähköisen joulukortin 

• Sosiaalisen median 
sisältökokonaisuuden 

• Nettisivullemme 
www.hdl.fi/yrityslahjoitus yrityksesi 
nimen 

Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi. 

http://www.hdl.fi/yrityslahjoitus


 

 

 
 

 

Ala nuorten mentoriksi. 

10.000 € lahjoituksella autat 10 
nuoren ryhmää aloittamaan kuuden 
kuukauden valmennusjakson. 

Yrityksenne saa: Mentori 
• Yhteisen kampanjajulkaisun 
• Vamos-ohjaajan kertomaan työstämme ja 

nuorten tilanteesta etäyhteyksin 10.000 € 
• Joulubannerin ja sähköisen joulukortin 
• Sosiaalisen median sisältökokonaisuuden 
• Nettisivullemme www.hdl.fi/yrityslahjoitus 

yrityksesi nimen 

Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi. 

http://www.hdl.fi/yrityslahjoitus


 

 

 
 

 

Vaikuttaja
30.000 € 

Ole nuorten vaikuttaja. 

30.000 € lahjoituksella autat 
10 nuoren ryhmää käymään läpi 
kokonaisen kuuden kuukauden 
valmennuksen. 

Yrityksenne saa: 

• Yhteisen kampanjajulkaisun 
• Vamos-ohjaajan kertomaan työstämme ja 

nuorten tilanteesta etäyhteyksin sekä 
paikan päälle tilaisuuteenne 

• Joulubannerin ja sähköisen joulukortin 
• Sosiaalisen median sisältöpaketin 
• Nettisivullamme www.hdl.fi/yrityslahjoitus 

yritys mainitaan pääyhteistyökumppanina 

Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi. 

http://www.hdl.fi/yrityslahjoitus


Kumppanipaketit 



       

 

     

  

Monia tapoja
tehdä yhteistyötä 
Voit auttaa myös muilla tavoilla. Kaikki apu on tarpeen. 

Yrityslahjoitus
Lahjoita summa kampanjaamme 

Lahjoitus ostosta 
"Euro ostosta” tai pyöristys ylöspäin 

Työpaikka
Harjoittelu - tai työpaikka nuorelle 

Tavaralahjoitus
Otamme vastaan lahjoituksia 



    

        
         

         
         

  

     

  

 

“Yhteistyö nuorten kanssa tarjoaa meille hyvän tavan 
osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.” 
“Monet työntekijämme ja harjoittelijamme ovat nuoria, siksi valitsimme sosiaalisen vastuun 
hankkeemme juuri nuorten parista. Aloitimme kesällä 2019 yhteistyön Diakonissalaitoksen 
nuorten palveluiden parissa tukeaksemme omalta osaltamme nuorten kiinnipääsyä hyvään 
arkeen. Myös henkilökunnallamme on mahdollisuus vaikuttaa lahjoittamalla omaan 
joululahjaansa varatut rahat Vamokselle. Vuoden varrella tapaamme nuoria ja tiettyihin 
asiakastilaisuuksiimme tarjoamme nuorille palkallisia työmahdollisuuksia.” 

- Ravintolakolmio, partner Sami Hiltunen 

“Työelämätaitojen tukeminen vaikeassa tilanteessa 
oleville nuorille on äärimmäisen merkityksellistä.” 
“Varma on käynnistänyt Diakonissalaitoksen Vamoksen kanssa Nuoret työelämään -
yhteistyöohjelman, joka pyrkii yhdistämään työtä etsiviä Vamos-nuoria ja työntekijöitä 
rekrytoivia yrityksiä. Jokaisella nuorella on oikeus päästä mielekkäällä tavalla mukaan 
yhteiskuntaan, ja jokaista nuorta tarvitaan niin tulevaisuuden työelämän kuin 
eläkejärjestelmän kestävyydenkin näkökulmasta.” 

- Varma, asiakkuuksista vastaava johtaja Suvi Hintsanen 



   

      
  

    
  

  

Joulukampanja
Hetkinen. 
Näkyvä monikanavainen kampanja 30.11.-25.12.2021 

Kampanjalla kerrotaan nuorten vaikeasta tilanteesta ja 
kerätään varoja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 

Kutsumme yrityksiä mukaan merkitykselliseen 
kumppanuuteen. Yhdessä autamme nuoria saavuttamaan 
unelmansa, pääsemään koulutukseen ja työhön. 



  

             
          

     

 
   

 
          

 
      

Miten teen yrityslahjoituksen? 
Verkossa: 
Lahjoituksen voit tehdä osoitteessa www.hdl.fi/yrityslahjoitus 

Keräystilille: 
FI85 2065 1800 1084 62 - Diakonissalaitoksen säätiö - Viite: 32609 

Laskutus: 
Ota yhteyttä ja pyydä laskua - Iiris Kivimäki, iiris.kivimaki@hdl.fi, p. 050 582 6396 

Poliisihallituksen keräyslupa RA/2021/556. Lupa on myönnetty 29.4.2021 ja se on voimassa toistaiseksi koko Suomen 
alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Rahankeräysvarat käytetään yleishyödylliseen toimintaan vaikeaan asemaan 
joutuneiden ihmisten auttamiseksi Suomessa ja ulkomailla. 

http://www.hdl.fi/yrityslahjoitus
mailto:iiris.kivimaki@hdl.fi


 

Iiris Kivimäki 
Varainhankinnan asiantuntija 
iiris.kivimaki@hdl.fi 
050 582 6396 

Tuire Lappalainen 
Asiakkuuspäällikkö 
tuire.lappalainen@hdl.fi 
050 468 3301 

mailto:iiris.kivimaki@hdl.fi
mailto:tuire.lappalainen@hdl.fi


   Auta nuoret kiinni elämään. 


