NUORISOKOTI MARJIKSEN TOIMINTAKATSAUS 2018

Vuonna 2018 Marjiksen tytöt pääsivät halutessaan osallistumaan ryhmämuotoiseen sosiaalipedagogiseen
hevostoimintaan viikoittain Aika-tallilla Sipoossa Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön apurahan
mahdollistamana. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu sosiaalipedagogiikan teoriaan:
elämyksellisyyteen, toiminnallisuuteen, yhteisöllisyyteen, osallisuuteen ja dialogisuuteen. Siinä tavoitteena
ovat ilon ja onnistumisen kokemukset sekä positiiviset elämykset ponien ja hevosten kanssa
talliympäristössä. Jokaiselle nuorelle oli nimetty oma hoitohevonen tallilla. Kesällä nuoret osallistuivat
Marjiksen perhekasvattajan kanssa yhden yön heppaleirille tallilla.
Uuden nuoren muuttaessa Marjikseen, suuntasivat nuori ja hänen omaohjaajansa IKEAan, mistä nuori sai
valita mieluisia sisustustavaroita ja huonekaluja oman huoneeseensa. Nämä hankinnat jäävät sitten
nuorelle itselleen, kun hän aikanaan muuttaa nuorisokodista.
Marjiksessa vietettiin vuoden mittaan useita syntymäpäiväjuhlia ja kahden pois muuttaneen nuoren
läksiäisiä. Marjiksen nuoret kävivät omaohjaajiensa kanssa vuoden aikana useasti ulkona syömässä ja
kahvilla sekä lämpiminä kesäpäivinä uimassa. Lisäksi vuoden aikana kaupunkikulttuuria harrastettiin
käymällä yhdessä mm. Sirkus Finlandiassa, Megazonessa, Flamingossa, taidenäyttelyissä, hevosmessuilla ja
huvipuistoissa. Ryhmässä käytiin myös katsomassa teatteri- ja tanssinäytöksiä; mm. Ginger boots oli
nuorille erityisen mieluinen musikaali.
Alkuvuodesta Marjiksessa järjestettiin ”Vanhojen tyttöjen päivä”, jonne kutsutaan Marjiksesta pois
muuttaneita nuoria. Olipa mukava tavata pitkästä aikaa entisiä nuoriamme ja vaihtaa kuulumisia! Entisillä
nuorilla oli jo ajan tuomaa perspektiiviä katsoa viettämäänsä aikaa Marjiksessa taaksepäin ja arvioida sen
merkitystä heidän elämänkulussaan. Heiltä saatu palaute on todella arvokasta Marjiksen perhekasvattajille,
mutta myös toivottua vertaistukea nuorisokodin nykyisille nuorille.
Toukokuussa vietettiin äiti/-tytärpäivää brunssin ja carting-ajon merkeissä. Kesäkuun alussa nuorisokoti teki
neljä päivää kestävän mökkireissun Pälkäneelle, jossa oli mukana kolme työntekijää ja kuusi nuorta.
Marraskuussa pidettiin Halloween juhlat, jolloin nuorisokoti oli viimeisen päälle koristeltu teeman
mukaisesti. Joulukuussa Marjis vietti koko talon yhteistä joulujuhlaa ja joulupukin tuomien lahjojen lisäksi
myös nuoret ja perhekasvattajat olivat muistaneet toisiaan puolin ja toisin ajatuksella ja lämmöllä!
Vuonna 2018 tehtiin Silta-perhetyötä kahden nuoren perheen kanssa. Silta-perhetyössä pyritään
auttamaan nuoren ja hänen perheensä välistä vuorovaikutusta sekä eheyttämään nuoren elämäntarinaa
perheen ja nuorisokodin välillä. Silta-tapaamiset olivat osapuolille mieluisia ja tapaamiset koettiin saadun
palautteen mukaan onnistuneiksi.

Nuorten kokouksia järjestettiin Marjiksessa vuoden aikana kuusi kertaa. Niissä nuorten ääni nostetaan
erityisesti kuuluviin heitä koskevissa yhteisissä asioissa.
Marjis keräsi vuoden aikana palautetta nuorisokoti Marjiksen toiminnasta nuorisokodin nuorilta,
itsenäistymisasunnoissa asuvilta nuorilta sekä jo pois muuttaneilta nuorilta. Nuorilta saatu palaute oli
pääsääntöisesti positiivista. Nuoret kokivat, että he saivat Marjiksesta keskusteluapua, apua asioiden
hoitamiseen ja turvaa. Nuoret kokivat, että Marjiksen aikuisiin pystyi luottamaan, heitä kunnioitettiin ja
että heillä oli omaa rauhaa ja tilaa riittävästi. Taloudellinen tuki oli myös nuorten mielestä riittävää.
Palautteesta ilmeni, että nuoret olisivat kaivanneet vielä enemmän apua heidän keskinäisten välien
selvittelyissä ja he myös toivoivat, ettei heitä koskevia päätöksiä lastensuojelussa tehtäisi ilman, että heitä
oli kuultu. Nuorisokoti Marjiksen perhekasvattajat kiinnittävät näihin nuorten esille tuomiin toiveisiin
jatkossa enemmän huomiota sekä Marjiksessa että nuorten verkostoneuvotteluissa.

