NUORISOKOTI MARJIKSEN TOIMINTAKATSAUS 2020
Vuonna 2020 alussa Marjiksen toiminta käynnistyi niin kuin muinakin vuosina, kunnes Covid-19
pandemia muutti tilanteen. Mukavan yhteisen tekemisen suunnitelmat vaihtuivat lennosta
suunnitelmiin siitä, kuinka pandemiasta huolimatta nuorten hoito, kasvatus ja kodinomainen arki
voitaisiin turvata viranomaisten asettamat ohjeet ja rajoitukset huomioiden. Vakiintuneita yhteisiä
tekemisiä jouduttiin perumaan, mutta niitä korvattiin viettämällä enemmän aikaa omaohjaajan ja
nuoren kesken.
Pandemiasta huolimatta vuosi 2020 toi mukanaan myönteisiä asioita: vietettiin syntymäpäiviä,
valmistuttiin peruskoulusta, käytiin lukiota tai toisen asteen muita opintoja, valmistuttiin ylioppilaaksi
ja haettiin jatko-opintoihin.
Nuoret osallistuivat Hyvää kohtelua koskevan suunnitelman laatimiseen, joka lastensuojelun
sijaishuoltoa koskevan lakimuutoksen myötä tuli vaadituksi dokumentiksi. Yhteiskehittämisprosessia
veti lastensuojelun vertaisjärjestö Osallisuuden aika ry. Syksyllä järjestö kävi Marjiksessa
jatkotapaamisessa, jonka tarkoituksena oli kartoittaa, onko kevään teemoihin Marjiksessa palattu ja
onko kehittämistyötä teemojen pohjalta jatkettu nuorten kanssa.
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.
Marjis sai reilun ravintolaruoan toimituslahjoituksen Woltilta, musiikkiterapeuttiopiskelija tarjosi
mahdollisuutta osallistua koulutusmusiikkiterapiaan, harrastelijaleipuri toimitti maukkaita
leipomuksiaan nuorisokodille ja saimme herkutella mitä upeammilla ja vuoden teemoihin sopivilla
leivonnaisilla ja kakuilla.
Joulukuussa jatkoimme vuosittaista perinnettä ja nuorisokodin nuorille ripustettiin oma joulusukka
takan reunukselle, johon tonttu tuo joka yö jonkin pienen lahjan. Lahja voi olla mm. pieni herkku,
kosmetiikkatuote tai vaikkapa ruokalahjakortti. Näihin joulusukkien pieniin lahjoihin osallistuu joka
vuosi usea ulkopuolinen taho lahjoittamalla tuotteitaan tärkeää asiaa varten. Toimintavuonna 2020
saimme lahjoituksia mm. Rush trampoliinipuistolta, Heurekasta, Espresso Housesta, Makia Storelta,
Kiipeilyareenalta, Demi -lehdeltä ja Flamingo Spalta.
Marjiksessa on käytössä SILTA® -perhetyönmalli, jonka tarkoituksena on tukea nuoren ja hänen
perheensä välistä vuorovaikutusta, eheyttää nuoren elämäntarinaa elämänjanan ja sukupuun avulla
sekä löytää entistä vahvemmin nuoren omat voimavarat käyttöön dialogisuutta ja narratiivisuutta
apuna käyttäen. Vuoden 2020 aikana tätä noin vuoden kestävää perhetyötä aloitettiin yhden nuoren
ja hänen perheensä kohdalla.

Vuoden aikana monet Marjiksen nuorista täyttivät 18 vuotta ja suuri osa heistä pääsi harjoittelemaan
itsenäistä asumista lähellä sijaitsevissa Marjiksen tukiasunnoissa. Vuoden mittaan kuusi aiemmin
pois muuttanutta nuorta kävi vierailulla Marjiksessa. Marjiksessa asuneet nuoret voivat liittyä
Marjiksen suljettuun Facebook-ryhmään ja ottaa yhteyttä Marjikseen jälkeenpäinkin, mikäli itse niin
haluavat.
Marjiksen hoito- ja kasvatussuunnitelma rakentuu kannustavaan, terapeuttiseen ja nuorta tukevaan
hoitoon ja kasvatukseen. Marjiksessa huomioidaan kunkin nuoren elämäntilanteen erityisyys ja
yksilöllisyys ja työskentely on suunnitelmallista ja kuntouttavaa. Suunnitelmallisilla valvonta- ja
ohjauskäynneillä Marjis sai mm. kiitosta sen selkeästä osaamisprofiilista tarvitsevien, aikuisten
vahvaa tukea ja läsnäoloa tarvitsevien nuorten kanssa:
”Marjis on onnistunut erinomaisen tuloksellisesti työssään... Hoidon viitekehys ja yksikön
hoitokulttuuri takaavat ammatillisesti korkeatasoisen tavan kohdata ja hoitaa tarvitsevia lapsia… Jäi
vahva vaikutelma, että nuoren äänen kuuleminen ja nuoren näkökulma Marjiksen toimintaan,
otetaan mukavalla tavalla huomioon aikuisjohtoisessa hoitoyhteisössä.”
Palautekyselyissä edellisvuoden kyselyihin verrattuna nuoret tiesivät selvästi paremmin omaan
asiakassuunnitelmaan kirjatut tavoitteensa ja pitivät niitä aikaisempaa ajantasaisempina.
Keskustelut luotettaviksi koettujen ohjaajien kanssa koettiin merkityksellisiksi ja tärkeiksi. Viihtyvyys
ja ilmapiiri vuoden aikana Marjiksessa oli nuorten mielestä parantunut. Nuoret myös kokivat
saavansa aiempaa enemmän tukea Marjiksesta. Kehittämiskohteena nuorilta nousi lähinnä
tukiasumiseen liittyvän tuen riittävyys, jonka Marjiksen henkilökunta tulee huomioimaan tulevissa
asiakasneuvotteluissa sosiaalityöntekijöiden kanssa. Vuoden loppupuolella Marjiksessa ryhdyttiin
omatoimisesti kehittämään työn vaikuttavuuden mittaristoa ja työ jatkuu vuonna 2021.

