NUORISOKOTI MARJIKSEN TOIMINTAKATSAUS 2017
Marjaniemen nuorisokoti vietti läksiäisiä Helsingin Marjaniemessä helmikuun lopulla, kun paikassa
aukesi Sophie Mannerheimin turvakoti. Nuorisokoti muutti uusittuihin, hienoihin tiloihin eteläiseen Helsinkiin maaliskuun alussa. Samassa yhteydessä nuorisokodin lempinimestä tuli sen uusi,
virallinen nimi: tervetuloa siis jatkossa nuorisokoti Marjikseen!
Marjiksessa on seitsemän paikkaa 12–18-vuotiaille tytöille ja sen läheisyydessä toimii asumisharjoittelu, missä nuori voi harjoitella turvallisesti itsenäistymistä nuorisokodin tutun henkilökunnan
avulla ja opastuksella.
Marjiksen toiminnan tärkein arvo on välittämisen kulttuuri. Tärkeää on, että jokainen nuori nähdään ja otetaan ensikontaktista lähtien vastaan sellaisena kuin hän on, ihanana ja ainutlaatuisena.
Nuori saa kokea, että hänestä ollaan aidosti kiinnostuneita ja välitetään, mitä hänelle kuuluu. Nuorella on oikeus turvalliseen ja säännölliseen arkielämään Marjiksen yhteisössä, joka ohjaa nuoria
ikätasoiseen käyttäytymiseen. Perusturvallisuuden luominen on tärkeää ja vaikka nuoren kaikkia
tekemisiä ei hyväksytä, ei nuorta hylätä. Nuori saa kapinoida ja pyristellä välittämistä vastaan,
mutta Marjiksessa kannatellaan nuorta silloin, kun hän sitä tarvitsee.
Nuorisokodin käytännön toimintaa ohjaavat yhteisökasvatuksen periaatteet: tasa-arvo, yhteisöllisyys, terve järki, avoimuus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus, luottamus sekä ehdoton fyysinen ja
psyykkinen koskemattomuus. Yhteisöllisyyden perusta Marjiksessa muodostuu moniammatillisesta työryhmästä, vertaisryhmän tuesta ja kontrollista. Nuori kuuluu yhteisöön, jossa aikuisilla on
valta ja vastuu nuorten hyvästä hoidosta ja huolenpidosta. Jokaisella nuorella on oikeuksia, mutta
myös velvollisuuksia. Nuorilla on oikeus olla mukana heitä koskevassa päätöksenteossa yhdessä
heidän asiaansa liittyvän muun verkoston kanssa. Nuorelle mahdollistetaan erilaisten vastuiden ja
tehtävien kautta yksilöllinen kokemus yhteisöön kuulumisesta. Kaikki osallistuvat kodin askareisiin
ja yhteisön toimintaan. Koulun ja kotitöiden lisäksi arkeemme kuuluu vuosittain retkiä, matkoja ja
juhlia.
Vuoden aikana tytöillä oli monenlaista toimintaa sekä Marjiksessa että Marjiksen ulkopuolella. Kävimme retkillä mm. Sirkus Finlandiassa, Megazonessa, Flamingossa, taidenäyttelyissä, Linnanmäellä ja Särkänniemessä. Kesäkuun alussa teimme neljä päivää kestävän mökkireissun Hämeenlinnaan, jossa oli mukana kolme työntekijää ja kuusi nuorta. Mökillä vietimme aikaa uiden ja
saunoen sekä kävimme tutustumassa paikalliseen kotieläintilaan sekä toimintapuistoon, jossa
nuoret saivat kokeilla mm. köysiradalla temppuilua.
Alkuvuodesta asumisharjoittelun puolella alkoi arkkitehtuuriprojekti yhdessä lasten ja nuorten
arkkitehtuurikoulu Arkin kanssa. Projektissa kaksi asumisharjoittelijanuorta sai arkkitehtiopiskelijan apua suunnittelemiseen, yhdessä toteutettuun pintaremonttiin ja sisustamiseen asunnoissaan.
Arkkitehtiopiskelija ja nuoret tapasivat useamman kerran vuoden aikana. Lopputulos lokakuussa

oli molempien asuntojen kohdalla huikean hieno maalien, verhojen, uusien huonekalujen, tuunauksen ja muiden sisustuksellisten muutosten myötä toteutettuna. Lopputulos oli myös hyvin tekijöidensä suunnitelmien näköinen.
Elokuussa yksi Marjiksen nuorista aloitti sosiaalipedagogisen hevostoiminnan Sipoon Aika-tallilla.
Hevostoiminta keskittyy nuoren ja hevosen väliseen kommunikointiin ja se luo mm. positiivisia
onnistumisen kokemuksia ja hyvää mieltä. Loppuvuodesta aloimme suunnitella hevostoimintaa
laajemminkin Marjiksen nuorille. Tytöillä oli myös muita harrastuksia, mm. tanssia ja maalausta.
Lokakuussa tytöt saivat liput I love me -messuille. Marraskuussa vietimme myös ”vanhojen tyttöjen päivää”, joka on tarkoitettu Marjiksesta jo pois muuttaneille nuorille, sekä Halloween juhlia
yhdessä koko Marjiksen henkilökunnan ja nuorten kesken. Joulukuussa vietimme koko nuorisokodin yhteistä joulujuhlaa.
Vuoden mittaan nuoret kävivät oman työntekijänsä kanssa ulkona syömässä ja kahvilla. Myös Ikeaan tehtiin nuorten kanssa ostosretkiä. Nuoren muuttaessa Marjikseen nuori saa sisustaa oman
huoneensa mieleiseksi valitsemillaan tuotteillaan, jotka Marjis kustantaa. Tavarat jäävät nuorelle
itselleen, kun hän aikanaan muuttaa nuorisokodista pois. Nuorten kokouksia järjestettiin vuonna
2017 kuusi kertaa. Nuorista joku toimii kirjurina vuorollaan, josta hän saa pientä kirjurin palkkaa.
Marjiksessa vietettiin myös kunkin tytön syntymäpäivät ja pois muuttaneiden tyttöjen läksiäiset.

Tervetuloa nuorisokoti Marjikseen!

