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Hurtigin lastenkoti

Vertaisarvioinnin haastattelut tekivät
vertaisarvioitsijat. Arviointi mahdollisti
nuorten palautteen antamisen.
Tämä palautekoonti on muodostunut nuorten
haastatteluista. Nuoret saivat arvioida, antaa
palautetta ja kertoa mielipiteitään ja omasta
arjestaan.

Haastateltavien nuorten lukumäärä oli

Nuoret olivat asuneet nykyisessä
paikassaan

alle kuukaudesta viiteen vuoteen.
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Mun elämä täällä
Arkirytmi
Nuorten arkea rytmittävät muun muassa koulu, pelaaminen,
ruokailut ja muut arjen toimet. Nuoret kertoivat kaipaavansa
omaa rauhaa koulupäivän jälkeen.

Oma huone
Nuoret viihtyvät omassa huoneessa ja olohuoneessa. He
kertoivat, että on ollut tärkeää saada vaikuttaa oman
huoneen sisustukseen. Omassa huoneessa saa olla rauhassa.
Nuoret voivat vaikuttaa omaan huoneeseen liittyviin asioihin.

Harrastukset
Haastateltavilla ei ole säännöllisiä harrastuksia tällä hetkellä,
mutta he kertoivat voivansa vaikuttaa harrastuksiin hyvin tai
todella hyvin.

”Oma huone paras paikka. Se on kiva, kun oon
saanut sisustaa sitä miten haluan.”

Mun elämä täällä
Yhteistä tekemistä
Nuoret mainitsivat yhteiseksi tekemiseksi muun muassa
toimintatiistain, jolloin nuoret saavat toivoa yhteistä
tekemistä. Esimerkeiksi mainittiin uiminen, ulkoilu ja
lautapelien pelaaminen. Joskus on myös yhteisiä reissuja
esimerkiksi huvipuistoon.
Omana itsenäni oleminen
Nuorten vastauksien perusteella Hurtigin lastenkodissa saa
olla oma itsensä ja pukeutua kuten haluaa.

Positiivinen palaute
Kaikki nuoret kertoivat saavansa positiivista palautetta ainakin
välillä.

Paikan sopivuus
Kaikki nuoret kokivat Hurtigin lastenkodin olevan heille
oikea paikka tällä hetkellä.

”Jos pitäisi valita paikka, jossa asua ja kotia ei
oteta lukuun, niin kyllä tää ois se paikka.”

Nämä asiat tuovat iloa ja
energiaa:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Pelitietokone
Skootteri
Kun ohjaajat pitävät huolta
Ohjaajien kanssa ajan viettäminen
Luonnossa liikkuminen ja ulkoilu
Musiikin kuuntelu
Kaverit ja läheiset ihmiset
Piirtäminen ja kirjoittaminen

”Ei oo vaan pelkkää sellasta, että istutaan ja
puhutaan täällä, täällä on viihtyisää.”

Koulu ja omat jutut
Yhteydenpito
Yhteydenpitoa kotiin,
sukulaisiin ja muihin
tärkeisiin ihmisiin koettiin
tuettavan pääsääntöisesti
hyvin tai todella hyvin.
Nuoret kokivat voivansa
itse vaikuttaa siihen,
keihin ovat yhteydessä.

Koulujutut
Koulunkäynnin
kerrottiin myös sujuvan
pääsääntöisesti hyvin ja
nuoret kokevat
saavansa siihen tukea
ohjaajilta. Koulumatkat
ja -kyydit sekä
opiskeluvälineet
järjestyvät myös hyvin.

Omat jutut
Omat jutut, kuten raha-asiat, puhelimen käyttö, oma
aika, yksityisyys, kavereiden kanssa ajan vietto ja omat
menot hoituvat nuorten vastauksien mukaan
pääsääntöisesti hyvin tai todella hyvin. Välillä opiskelua
saattaa nuorten mukaan häiritä omaan huoneeseen
kantautuvat muiden nuorten äänet.

”Joskus on semmoisia päiviä, kun haluaisi kyydin koululle,
niin joskus pystyy joku ohjaajista kuskaan koululle tai sit
joutuu vaan tyytyyn siihen kävelyyn tai pyöräilyyn.”

Sosiaalityöntekijä ja palaverit
Sosiaalityöntekijä
Kaikki nuoret tietävät oman sosiaalityöntekijänsä. Osa
nuorista oli nähnyt sosiaalityöntekijäänsä hiljattain. Kaikki
olivat nähneet sosiaalityöntekijänsä tämän vuoden aikana.
Suhde sosiaalityöntekijään oli suurimmalla osalla hyvä, muttei
kovin läheinen.
Nuorten kokivat, että yhteydenpitoa sosiaalityöntekijään
tuetaan tarvittaessa. Omalta sosiaalityöntekijältä toivottiin,
että hän ymmärtäisi paremmin nuorta ja olisi enemmän
perillä asioista.

”En oikeastaan tiiä tasan tarkkaan, mitä
sosiaalityöntekijä tekee.”

Sosiaalityöntekijä ja palaverit
Palaverit
Vastauksien perusteella nuoret kokivat, että palavereissa
jutellaan nuorten omista asioista. Kokemus palavereiden
pituudesta vaihteli. Osan vastanneiden mielestä palaverit on
ihan kivoja, paitsi silloin kun mukana on paljon ihmisiä. Osa
vastanneista koki palavereiden olevan aika turhia ja että niissä
aina käydään samoja asioita läpi.
Nuorten kokemukset siitä, käydäänkö palavereiden asioita
etukäteen läpi yhdessä ohjaajan kanssa, vaihtelivat.
Vastauksien perusteella nuoret kuitenkin kokivat, että heitä
kuunnellaan ja heidät otetaan todesta palavereissa.

Oman mielipiteen merkitys
Nuoret kokivat, että heidän mielipide on huomioitu ja siitä on
ollut hyötyä ainakin sijaishuoltopaikan valinnassa ja
itsenäistymisen huomioimisessa.

”Onhan niissä jotain järkevääkin joskus, mutta
aikalailla jauhetaan sitä samaa, kuin aina
ennenkin.”

Hyvinvointi
Ruoka

Uni

Vastanneiden mukaan
ruoka koettiin
pääsääntöisesti
maistuvaksi (KA 4,7/6) ja
sitä on aina riittävästi.
Nuoret kertoivat, että
heidän toiveet otetaan
huomioon ja he saavat
myös halutessaan tehdä
itse ruokaa. Jääkaapista
löytyviä ruokia saa syödä,
jos tarjolla oleva ruoka ei
maistu.

Nuorten kokemukset siitä,
miten he nukkuvat,
vaihtelivat (KA 3,5/5).
Nukahtamiseen saa apua
ohjaajilta pyydettäessä.

“Voi toivoo ruokia. Jos ruoka on jotain ei mieluista,
niin jääkaapista saa ottaa vaikka edellispäivän
ruokaa tai tehdä leipää.”

Hyvinvointi
Terveys

Lääkehoito

Nuorten kokemukset omasta
hyvinvoinnistaan olivat hyvin
vaihtelevia (KA 3,5/6).

Nuoret kertoivat
tietävänsä, missä
lääkkeitä säilytetään ja
keneltä niistä voi
tarvittaessa kysyä.

Vastanneet kuitenkin kokivat,
että Hurtigin lastenkodissa
tuetaan terveyden eri osaalueita hyvin:
Fyysinen terveys (KA 5,5/6)
psyykkinen terveys (KA 5/6)

seksuaaliterveys (KA 4,5/6)
perusliikunta (KA 5,5/6).

”Ei oo tullu puheeksi seksuaaliterveys.”

Ihmiset täällä
Omaohjaaja
Nuorilla on kaksi tai kolme omaohjaajaa. Nuorten suhde
omaohjaajiin koettiin pääsääntöisesti hyvänä (KA 5,1/6).
Omaohjaajissa pidettiin siitä, että heille on helppo puhua, he
kuuntelevat ja ymmärtävät nuoria. Tärkeänä pidettiin myös
sitä, että omaohjaajalla on yhteisiä kiinnostuksen kohteita
nuoren kanssa. Myös kivojen yllätysten tekeminen mainittiin
mukavana juttuna.
Haasteena suhteessa omaohjaajaan koettiin, ettei tule
kuulluksi ja toivottiinkin, että omaohjaaja näkisi asioita
enemmän nuoren näkökulmasta.
Omaohjaajan kanssa toivottiin myös enemmän yhteistä
tekemistä. Heidän kanssaan vietetään aikaa muun muassa
ulkoillen, syömässä ja elokuvissa käyden, pelaillen, urheillen ja
ostoksilla käyden. Suurin osa nuorista koki, että omaohjaajalle
voi puhua iloista ja suruista. Esitettiin kuitenkin myös toive,
että puhumista voisi jotenkin helpottaa.

”Toisen ohjaajan kanssa tuntuu ettei tule kuulluksi.
Auttaisi, jos vaikka omaohjaaja voisi kysyä mitä haluan
jne. Jossain asioissa miettiä munkin näkökulmasta
asioita.”

Ihmiset täällä
Muut aikuiset
Nuoret kertoivat Hurtigin lastenkodin henkilökunnan olevan
kivoja ja mukavia.
Nuoret kokivat, että henkilökunnasta jokainen kuuntelee, jos
on jotain asiaa. Vastauksista ilmeni myös, että joidenkin
kanssa on helpompi olla kuin toisten.
Kokemukset siitä, pystyykö puhumaan ohjaajille omista
asioista, vaihtelivat.

Johtaja
Johtajan kerrottiin olevan hauska ja mukava. Nuoret kertoivat,
etteivät näe johtajaa kovinkaan paljoa.

”Petri on ihan mukava tyyppi. Mä en puhu sen kaa
tosi paljoo, aina välillä tulee juteltua.”

Ihmiset täällä
Ohjaajien riittävyys
Ohjaajia on yleensä riittävästi paikalla. Nuoret kertoivat,
että ohjaajien riittävyys vaikuttaa joskus siihen, mitä on
mahdollista tehdä yhdessä.

Asioita, joista ohjaajien tulisi tietää enemmän
Nuoret toivoivat ohjaajille lisää tietoa seksuaalisuuden ja
sukupuolten moninaisuudesta. Lisäksi toivottiin ohjaajien
ymmärtävän paremmin ahdistusta. Ohjaajien toivottiin
myös antavan nuorille omaa tilaa, kun he haluavat olla
rauhassa.

”Jos sanoo, että haluaa olla rauhassa, niin kysellään
voiko vaan tulla tekemään. Joskus tietyt työntekijät
yrittää väkisin tulla puhumaan niistä asioista, joista ei
halua puhua.”

Ihmiset täällä
Uudet asukkaat

Nuorten keskinäiset välit

Nuoret kertoivat, että
heidät on otettu hyvin
vastaan tullessaan Hurtigin
lastenkotiin.

Vastanneiden mukaan
nuoret tulevat toimeen
keskenään pääsääntöisesti
hyvin. Joskus on nuorten
välillä on heidän sanojensa
mukaan vähän kränää.

Uudet nuoret otetaan
vastauksien perusteella
yleisestikin hyvin vastaan ja
heille annetaan tilaa tulla
omaan tahtiin mukaan
juttuihin.

”Silleen ihan hyvin, että arvostetaan erilaisuutta. Kaikilla
on omat taustansa ja annetaan olla aluksi rauhassa ja
saa omaan tahtiin tulla mukaan kaikkeen.”

Ihmiset täällä
Ilmapiiri
Ilmapiirin Hurtigin lastenkodissa kerrottiin olevan
pääsääntöisesti hyvä ja mukava.

Yksilölliset tarpeet
Nuorten yksilölliset tarpeet huomioidaan vastauksien
perusteella hyvin.

Tasa-arvoisuus ja kohtelu
Ohjaajat kohtelevat vastauksien perusteella nuoria
pääsääntöisesti hyvin. Esiin nousi myös kokemus, että
ohjaajilla on lempinuoria ja se näkyy joskus erinäisissä
tilanteissa.
Vastanneiden mukaan nuoria kohdellaan kuitenkin tasaarvoisesti riippumatta esimerkiksi sukupuolesta, iästä,
seksuaalisesta suuntautumisesta, kulttuurista tai uskonnosta.

”Onhan ohjaajilla joskus vähän huonompia päiviä,
mutta ei sitä sillain huomaa.”

Turvallisuus ja säännöt
Turvallisuus

Nuorten kokemuksen mukaan Hurtigin lastenkodissa on hyvin
turvallista (KA 6/6).
Turvallisuuden tunnetta tuo se, että turvallisia aikuisia on aina
läsnä, ihmisiin voi luottaa, ei ole väkivaltaa eikä ohjaajat suutu
nuorille. Myös palosammutuskoulutuksen pitäminen on
lisännyt turvallisuuden tunnetta. Turvallisuuden tunnetta
entisestään lisäisi se, ettei nuorten välillä olisi ristiriitoja.

Ristiriitatilanteet
Nuoret kertoivat etteivät he ole nähneet tai kokeneet
Lastenkoti Hurtigissa väkivaltatilanteita.

Säännöt
Yksikön säännöt olivat haastatteluiden osallistuneiden
nuorten mukaan selkeitä (KA 5,3/6) ja ne koettiin
oikeudenmukaisiksi (KA 5,2/6). Osa nuorista koki, ettei ole
reilua, kun jotkut voivat jättää kotityöt tekemättä. Nuoret
kertoivat, ettei lastenkoti Hurtigissa ole juurikaan
seuraamuksia eikä myöskään joukkorangaistuksia.

”Välillä tuntuu ettei ole seuraamuksia. Kyllä
sanotaan jos tulee jotain. Pitäisi olla enemmän
seuraamuksia.”

Toiveet ja tulevaisuus
Toiveet ja unelmat
Nuorten toiveet ja unelmat liittyivät koulun kunnialla
suorittamiseen, itsenäistymiseen ja siihen, että oppisi uusia
taitoja, kuten kokkaamista ja kitaran soittoa.
Nuoret kokivat, että heitä kannustetaan kohti tulevaisuuden
suunnitelma ja heitä tuetaan esimerkiksi koulunkäynnissä.

Asioita, joita toivotaan lisää
Toiveita esitettiin yhteisestä tekemisestä, joka voisi olla
vapaaehtoista. Esimerkiksi liikkumista tai pelaamista ohjaajien
kanssa. Lisäksi toivottiin punaviinimarjapensasta pihaan.

”Kannustetaan tekemään parhaansa, mutta sitten
ei haittaa, jos epäonnistuu.”

Nuorten palaute
Vertaisarvioinnista
Vertaisarviointiin
osallistuneilla
nuorilla
oli
mahdollisuus antaa meille palautetta siten, etteivät
vertaisarvioitsijat nähneet vastauksia.

Oletko tullut kuulluksi?
1= todella huonosti
6= todella hyvin
Keskiarvo
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Ollaanko puhuttu sun mielestä oikeista asioista?
1= ei
6= kyllä
Keskiarvo

5,7

Mitä tykkäät tästä tavasta haastatella sinua?
1= Ei paras mahdollinen
6= loistava
Keskiarvo

5

Lämmin kiitos teidän palautteesta meille. Se on tärkeää,
jotta voimme kehittää myös vertaisarviointiamme
huomioiden vielä enemmän nuorten tarpeita ja toiveita!

Vertaisarvioitsijoiden
ajatuksia arvioinnin jälkeen
Nämä ajatukset eivät pohjaudu suoraan nuorten vastauksiin,
vaan vertaisarvioitsijoina toimineiden ajatuksiin.
Turvallisuus
Hurtigin lastenkoti koettiin hyvin turvalliseksi paikaksi. Nuoret
antoivat turvallisuudesta täydet pisteet. Tulos on harvinaisen
hyvä ja sitä kannattaa vaalia jatkossakin!
Yhteinen tekeminen
Nuoret kertoivat Hurtigissa olevan paljon yhteistä tekemistä
koko porukalla. He saavat myös itse vaikuttaa yhteiseen
tekemiseen. Yhteinen tekeminen on todella tärkeää
yhteishengen ja ilmapiirin luomisen kannalta ja selkeästi se
tuntui tärkeältä myös nuorista.
Seksuaalikasvatus
Vastausten perusteella nuoret tuntuivat kaipaavaan lisää
keskustelua seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa. Nuorten
kanssa olisi hyvä käydä läpi seksuaaliterveyteen liittyviä asioita,
kuten ehkäisyä. Lisäksi tärkeitä keskusteltavia asioita ovat muun
muassa kehon muutokset murrosiässä, seksuaalisuuden ja
sukupuolten moninaisuus sekä turvataidot.
Itsenäistyminen
Hurtigissa on mahdollisuus harjoitella itsenäistä asumista ja
itsenäistymiseen liittyvät asiat olivat muutoinkin huomioitu
hyvin ja hyvissä ajoin. Hienoa että nuorilla on mahdollisuus
ottaa turvallisesti askelia kohti itsenäisyyttä tarpeeksi ajoissa.

Kiitos!
Hurtigin lastenkoti

Kiitos kaikille nuorille, jotka osallistuivat
vertaisarviointiin. Teidän mukanaolo oli
mielettömän arvokasta, että Hurtigin
lastenkodissa tehtäisiin asioita vielä paremmin.
Sen lisäksi autoitte kehittämään lastensuojelua
tosi isosti muutenkin.

Tsemppiä jatkoon!
Terkuin,

Roosa ja Mira

