NUORISOKOTI MARJIKSEN TOIMINTAKATSAUS 2019

Tammikuussa 2019 Marjiksessa alkoi Alli Paasikiven Säätiön ja Kulmakoulusäätiön tukema taideprojekti,
missä kokeiltiin taidelähtöisiä työmenetelmiä lastensuojelussa. Huipennus koettiin toukokuussa valmiin
produktion yhteisessä, nuorisokodissa järjestetyssä ensi-illassa.
Ystävänpäivänä ohjaajat järjestivät nuorille kauneudenhoito- ja hemmottelupäivän. Marjikseen hankittiin
erilaisia kauneudenhoitotuotteita ja nuoret saivat tehdä itselleen tai toisilleen hemmottelevia
kauneushoitoja. Myös ohjaajat tekivät nuorille erilaisia hemmotteluhoitoja heidän niin halutessaan.
Vuoden aikana vietetään nuorten syntymäpäiviä, ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaiset
syntymäpäiväjuhlat hän haluaa viettää. Nuori saa toivoa mieluista syntymäpäivälahjaa ja tarjottavia.
Omahoitajat ja nuoret harrastivat myös kaupunkikulttuuria käymällä kahviloissa, syömässä ravintoloissa,
elokuvissa, baletissa, musikaalissa, I love me -messuilla ja Sirkus Finlandiassa. Ryhmänä käytiin vuoden
aikana Helsingin kaupunginteatterin kutsumana katsomassa farssikomedia Comeback - räpätessä roiskuu ja
osallistuttiin Talent Suomi -ohjelman kuvauksiin sekä tehtiin kesäiset retket Linnanmäelle ja
Särkänniemeen.
Kesäkuussa nuorisokoti mökkeili neljä päivää Näsijärven rannalla, jossa nautittiin mm. uimisesta,
grilliherkuista, pelaamisesta ja sup-lautailusta. Mökiltä käsin käytiin retkellä Ähtäri Zoossa sekä vierailtiin
Tuurissa Keskisen kyläkaupassa. Toisella retkellä käytiin ratsastamassa läheisellä tallilla ja osa nuorista kävi
pelaamassa tennistä.
Syyskuussa järjestettiin Marjiksessa nuorten ja läheisten päivä. Päivä alkoi Marjiksessa brunssilla, jonka
suunnitteluun nuoret saivat osallistua. Nuoret saivat myös osallistua päätökseen, mitä yhteistä tekemistä
brunssin jälkeen olisi. Yhteisesti päädyttiin lähtemään lautalla Korkeasaareen, missä nuoret ja heidän
kutsumansa läheiset saivat viettää aikaa vapaasti yhdessä kierrellen eläintarhaa ja seurustellen. Päivä oli
onnistunut ja kaikilla oli mukavaa rennon ja iloisen ilmapiirin siivittämänä.
Lokakuun lopussa Marjiksessa juhlittiin perinteisesti Halloweeniä, joka on vuodesta toiseen ollut menestys.
Silloin nuorisokoti koristellaan kammottavaksi erilaisin koristein ja sekä nuoret että aikuiset pukeutuvat
teeman mukaisesti. Juhlia suunnitellaan perusteellisesti perustamalla nuorista ja aikuista
suunnitteluryhmiä, joiden tehtävänä on suunnitella juhlien tarjoilu, koristelu ja ohjelma. Tänäkin vuonna
Halloween-juhla sai nuoret osallistumaan koristeiden askarteluun, ruokien suunnitteluun ja ohjelman
järjestämiseen ja juhlat olivat kammottavan onnistuneet.

Joulukuussa jokaiselle nuorisokodin nuorelle, asumisharjoittelussa tai tukiasunnossa asuvalle nuorelle
ripustetaan joulusukka, johon tonttu tuo joka yö jonkin pienen lahjan. Lahja voi olla mm. pieni herkku,
kosmetiikkatuote tai vaikkapa lahjakortti pikaruokaravintolaan. Näihin joulusukkien pieniin lahjoihin
osallistuu joka vuosi usea ulkopuolinen taho lahjoittamalla tuotteitaan tärkeää asiaa varten. Vuonna 2019
saimme lahjoituksia mm. Demi-lehdeltä, Lushilta, Rush trampoliinipuistolta, Superparkilta, Flamingo Spalta
ja yksityishenkilöiltä. Kiitimme ihania lahjoittajia Marjiksen joulukortilla.
Joka vuosi Marjiksessa vietetään yhteistä joulujuhlaa, jolloin koko työryhmä, nuoret ja muutama
kutsuvieras kokoontuvat yhteisen jouluaterian äärelle. Juhlan ehdottomasti odotetuin vieras on joulupukki,
joka on löytänyt tiensä Marjikseen poikkeuksetta joka vuosi.
Lastensuojelun kehittämisessä lasten- ja nuorten oman äänen kuulumisesta heitä koskevissa asioissa on
tullut yhä tärkeämpää. Marjiksessa nuorilla on ollut aina mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin ja saada
äänensä kuuluville säännöllisesti järjestetyissä nuortenkokouksissa, joita järjestettiin vuonna 2019 yhteensä
11 kertaa. Palautekyselyillä tiedustellaan lisäksi nuorten mielipiteitä Marjiksessa asumisesta, kohtelusta
sekä toiveista ja kehittämisehdotuksista. Nuoret otetaan mukaan myös uusien työntekijöiden valintaan.

Henkilöstöä Halloween-juhlassa:

