MARJANIEMEN NUORISOKODIN TOIMINTAKATSAUS 2016
Marjaniemen nuorisokoti, lempinimeltään Marjis, perustettiin vuonna 2004, ja se toimii
Helsingissä. Nuorisokodissa oli vuonna 2016 kuusi asiakaspaikkaa noin 12–18-vuotiaille tytöille
sekä yksi asumisharjoitteluasunto, ja henkilökuntaan kuului kymmenen ohjaajaa.
Marjiksen keskeiset toimintaperiaatteet nuorten hoidossa ja kasvatuksessa ovat yksilöllisyys,
yhteisöllisyys ja kasvatuskumppanuus nuoren vanhempien kanssa. Marjiksen yhteisö sekä
vertaisryhmän tuki luovat ympäristön, jossa nuori voi turvallisesti kasvaa. Jokaisella nuorella on
yksilönä ja yhteisön jäsenenä oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia. Nuoria ohjataan kunkin oman
yksilöllisen hoito- ja kasvatussuunnitelman pohjalta ikätasonsa mukaisesti huolehtimaan itsestä,
omaan arkeen kuuluvista asioista sekä osallistumaan kodinhoidollisiin tehtäviin.
Marjiksessa vaalitaan aitoa välittämisen kulttuuria: nuorten hyvän hoidon ja huolenpidon
salaisuutena on pysyvien aikuisten aito välittäminen ja halu tukea nuoren kasvua ja kehitystä ja
vastata nuoren avunpyyntöön. Tärkeää Marjiksen arjessa onkin se, että aikuiset pystyvät
arvioimaan nuoren yksilöllisen avun tarpeen ja sen, milloin nuori tarvitsee puolesta tekemistä,
milloin pitää tehdään yhdessä ja milloin pitää nuoren selviytyä itsenäisesti.
Marjis tekee aktiivisesti yhteistyötä nuorten perheiden kanssa, sillä nuori kuuluu sijoituksesta
huolimatta aina perheeseensä. Nuorten perheet, sukulaiset ja ystävät ovat olleet tervetulleita
käymään nuorisokotiin myös muulloin kuin vain neuvotteluissa, hakiessaan tai saattaessaan
nuorta. Nuorten läheiset ovatkin hienosti osallistuneet Marjiksen yhteisiin tapahtumiin ja
perinteisiin vuodenkierron juhliin kuten kesän grillijuhlaan, syksyn elonkorjuujuhlaan sekä
joulunodotusiltaan. Kuluneen vuoden aikana Marjis koki onnistuneensa perheiden kanssa
työskentelyssä hyvin ja saikin vanhemmilta kannustavaa palautetta.
Marjiksen tytöt suorittivat peruskoulua, lukiota, ammattikoulua ja talouskoulua. Työssä kävi yksi
tyttö ja kaksi oli ilman koulupaikkaa. Kaksi tytöistä oli kesällä jonkin aikaa kesätöissä. Vuoden
aikana tyttöjen kanssa elettiin normaalin arjen lisäksi monia hienoja hetkiä: käytiin mm.
teatterissa, konsertissa ja Tähdet tähdet tv-ohjelman kuvauksessa. Marjis sai myös
Kansallisbaletista liput 15 hengelle Bajaree -esityksen kenraaliharjoitukseen. Esitykseen
osallistuivat tytöt äitiensä kanssa. Marjiksessa vietettiin myös kunkin tytön syntymäpäivät ja pois
muuttaneiden tyttöjen läksiäiset.
Päiväretkiä tehtiin torille, kirpputorille, uimarannalle, kirjastoon ja Linnanmäelle, ja tyttöjen kanssa
osallistuttiin liikuntaharrastuksiin, mm. kuntosalilla käymiseen ja seinäkiipeilyyn. Omaohjaajiensa
kanssa tytöt kävivät myös vuoden aikana myös syömässä ja kahvilla ostos- ja asiointireissujensa
yhteydessä.

Kesäkuussa Marjis kävi Mäntyharjulla neljä päivää mökkeilemässä ja nauttimassa Suomen suvesta.
Rentoutumisen, saunomisen ja uimisen sekä herkuttelujen lomassa oli lomalaisilla myös
liikunnallisia aktiviteetteja; melomista sekä ratsastusta.
Marjis sai hienosti lahjoituksia tyttöjen kesäkasseja ja takan reunukselle sijoitettuja
joulukalenterisukkia varten: suklaata, keksejä, koruja, meikkejä, tuoksuja ja hygieniatuotteita,
kirjoja ja CD-levyjä. Tytöt saivat myös vuodeksi Aku Ankan tilauksen. Joulupukki kävi tietenkin
Marjiksessa ja toi tytöille suuren säkillisen lahjoja.
Nuorten yhteisiä, ohjattuja kokouksia järjestettiin vuonna 2016 keskimäärin kerran kuussa.
Jokainen nuorista sai vuorollaan olla kirjuri ja sai siitä pienen rahallisen palkkion. Nuoret ovat
hienosti ottaneet kokoukset omikseen ja sen kautta ovat myös päässeet vaikuttamaan Marjiksen
arkeen. Nuorten kokouksien myötä nuoret laativat esityksen uuden nuoren tutustumiskäyntiä
varten.

