
Palaute 
vertaisarvioinnista

NUORTEN SANKARIT

4.6.2018

Voin vaikuttaa 
aika moneen 

asiaan! 

Erityis-
nuorisokoti

Pärske

PALAUTE 
VERTAISARVIOINNISTA 

Katriina & Onni

25.9.2019

4,5 tähteä



VERTAISARVIOINTI 

Tämä palautekoonti on muodostunut Pärskeessä elokuussa 
2019 asuneiden nuorten haastattelusta. 

Haastattelijoina toimivat vertaisarvioitsijat Katriina & Onni 
Pesäpuu ry:stä.

Arviointiin Pärskeestä halusi osallistua neljä nuorta. He 
antoivat nuorisokodilleen 4,5/5 tähteä! 

Haastattelussa mukana olleet nuoret olivat asuneet 
Pärskeessä muutamasta kuukaudesta useampaan vuoteen.

Vertaisarviointi mahdollisti nuorten palautteen 
antamisen nuorisokodista. Nuoret saivat arvioida, 

antaa palautetta ja kertoa mielipiteensä 
nuorisokodista ja sen arjesta. 



NÄISTÄ ASIOISTA NAUTITAAN, 
SAADAAN ILOA JA ENERGIAA: 

 Perheestä
 Ystävistä
 Kavereista
 Liikunnasta
 Laulamisesta
 Räppäämisestä
 Piirtämisestä
 Tanssimisesta
 Ohjaajien lemmikeistä
 Eläimistä
 Harrastuksista
 Muiden seurasta



Sijainti
• Ihan kiva, mukava paikka, hyvät maisemat.

• Voisi olla lähempänä vanhempaa.
• Kiva paikka.

• Kiva – hyvät bussiyhteydet joka paikkaan, pääsee helposti paikkoihin.

Arkirytmi
• Koulupäivä, sitten läksyt, sitten vastuualueet jos on siivouksia, 

sitten omille menoille. 20.30 on kotiinpaluuaika.
• Liikkumista ja koulua.

• Herätys, aamupala, koulua, ruokaa. Illalla omassa huoneessa tai yleisissä tiloissa.

Oma huone
• Oma huone on hyvä rauhoittumiseen.

• Ihan ok, aika pieni, mutta se ei oo paha.
• Kiva ja tarpeeks iso.

• Se on vaan kiva.
• Omaan huoneeseen liittyviin asioihin pystyy vaikuttamaan hyvin!

Nuorisokodin viihtyisät tilat
• Yleiset tilat

• Yläkerran sohvat, oma huone ja takkahuone.
• Oma huone.

• Nuorisokodin piha.

Yhteistä tekemistä
• Vaihtelee, asioita tehdään kuitenkin yhdessä.

• Käydään jossain paikoissa, esim. Serenassa, Linnanmäellä ja Suvilinnassa.
• Vähän kaikkea, ulkoilua, viikonloppuna jotain vähän spessumpaa, mennään 
mettään tai Pärskeestä pois viettään aikaa. Toimintakeskiviikkosin mennää aina 

tekeen jotain. 

Mitä voi nuorisokodilla tehdä ja harrastaa?
• Periaatteessa mitä vaa, paitsi sellasia harrastuksia missä tapellaan.

• Liikuntaa, tanssia.
• Harrastuksiin voi vaikuttaa hyvin!

YHTEINEN TEKEMINEN JA HARRASTAMINEN
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PÄRSKE
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Kyllä tai ainakin jonkin verran
• Kyllä tää nyt on ihan hyvä olla täällä.

• Olisin erittäin mieluusti kotona.
• Välillä mietityttää, että ei haluis olla täällä, jos on huonolla 

fiiliksellä.

ONKO NUORISOKOTI OIKEA PAIKKA TÄLLÄ HETKELLÄ?

OMANA ITSENÄ OLEMINEN?

Saako olla oma itsensä?
• Nuoret kuvasivat olevansa mm.: mukavia, kiva toisille, kiva 

kaveri, hyvä saamaan kavereita, tykkäävänsä pelata, 
hoputtamisen välillä ärsyttävän, joskus mukava, vähän ujoksi 
ja joskus ärtyneeksi, hiljaiseksi mutta tutustumisen jälkeen 

rohkaistuu puhumaan.
• ”Kai mä oon ihan kiva”.

• Kaikille myös kaverit olivat tärkeitä, ja jokaisella oli kavereita 
niin nuorisokodissa kuin sen ulkopuolellakin.

Kaikki nuoret kertoivat, että he saavat olla juuri sellaisia, 
kun kuvasivat.

ARKI NUORISOKODISSA

Koulunkäynti
• Kaikki nuoret kokivat, että koulunkäynti sujuu hyvin.

Raha-asiat, puhelin, yksityisyys ja kaverit.
• Pääasiassa kaikki hoituu hyvin.

• Välillä ei jaksaisi olla muiden kanssa mutta porukka koputtelee oviin.
• Viikkorahoissa pientä epäselvyyttä, onko pienentyneet?

Yhteydenpito tärkeisiin ihmisiin.
• Joskus yhteydenpito kotiin unohtuu.

• Välillä voisi kannustaa ottamaan yhteyttä.
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• Kaksi nuorista tiesi tarkasti kuka oma sosiaalityöntekijä on, koska olivat tavanneet heitä 
lähiaikana.

• Yksi tiesi ”suunnilleen”, ei muistanut nimeä mutta muisti, että ovat tavanneet ennen 
kesää viimeksi.

• Yksi nuorista kertoi, että näkee sosiaalityöntekijäänsä  hirveen harvoin, niin ei muista 
häntä eikä tunne kunnolla.

• Kaikki nuoret tiesivät, miten voivat olla yhteydessä sosiaalityöntekijään, osalla oli hänen 
yhteystiedot.

• Kokemus sossun kiireellisyydestä oli välittynyt yhdelle nuorelle ja hän epäili, että 
sossuun ei saa tai voi olla aina yhteydessä

• Toiveita sosiaalityöntekijöille oli, että hän voisi auttaa koulupaikan valinnassa, tarjota 
herkkuja tapaamisilla ja jos olisi mahdollista vierailla toisen vanhemman luona 

enemmän.

Palavereihin valmistautuminen
• Ei niihin valmistauduta, paitsi jos on joku tosi tärkeä asia.

• Palavereiden asioita käydään etukäteen läpi.
• Kerrotaan mitä siellä käydään, jos se tulis ihan seinän takaa niin se ei olis kiva.

• Joskus, silleen vähäsen. Niitä olisi hyvä käydä aina läpi.

Kuunnellaanko ja uskotaanko palavereissa?
• Joo, yleensä. Jos yritän sanoa jotain, niin mä viittaan ja saan huomion itseeni.

• Välillä ne kysyy jotain, on myös oikeus lähteä pois.
• Kuunnellaan, joo.

• Uskotaan yleensä, kyllä mä puhun totta siellä.
• Välillä uskotaan.

• Riippuu vähän, ne tuntee mut aika hyvin niin ne tietää milloin valehtelen.
• Joo, uskotaan.

Mitä hyötyä mielipiteesi ilmaisemisesta on ollut sinulle?
• On ollut hyötyä mutta en nyt osaa sanoa tarkemmin.

• On ollut hyötyä mutta ei tuu esimerkkiä mieleen.

PALAVERIT

SOSIAALITYÖNTEKIJÄ



Nuoret kertoivat, että heillä on hyvä olla nuorisokodissa aina tai toisinaan.

Ruoka
• Ruoka maistuu hyvin tai todella hyvin.

• Ruokaa on tarjolla riittävästi.

Uni
• Ei ihan maailman paras nukkuminen, koska joskus saattaa herätä liian aikaisin. Sänky, 

tyyny ja peitto on hyviä.
• Seinänaapurista kuuluvat äänet ja valoisuus voivat häiritä nukkumista.

• Välillä valvoo tosi myöhään. Siitä käydään ohjaajien kanssa keskusteluja, kun ne huomaa, 
että uni on ollut vähän huonoa.

• Ei mitenkään hirveen huonosti muttei mitenkään hirveen hyvinkään. Välillä 
nukahtamisessa on vaikeauksia kun alkaa miettimään asioita.

Lääkehoito
• Lääkkeitä pidetään toimistossa.

• Lääkkeet on toimistossa ja aikuisilta voi kysyä niihin liittyvissä asioissa.
Lääkkeet otetaan toimistossa ja niistä voi kysyä aikuisilta. 

Ennen (esim. kuumelääkkeiden) antamista keskustellaan, että mikä olo.
• Kaikilta voi kysyä lääkeasioista ja niitä pidetään lukitussa kaapissa toimistossa.

Terveys
• Nuoret kokivat itsensä hyvinvoiviksi.

• Heidän mielestään niin fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä perusliikuntaa tuettiin hyvin.
• Esimerkiksi energiajuomien, ja liikunnan sekä levon tasapainon 

tärkeydestä oltiin puhuttu.
• Seksuaaliterveydestä sen sijaan ei nuorten mukaan oltu juurikaan puhuttu. Osa koki, 

että sillä osa-alueella ei oltu tuettu ja osa taas ajatteli, että se mitä oli ollut oli riittävää.

ONKO NUORILLA HYVÄ OLLA 
NUORISOKODISSA?

VERTAISARVIOINTI 



Nuorten keskinäiset välit?
• Ihan hyvät.

• Välillä hyvät, välillä ei.
• Aika hyvin.

Miten uudet nuoret otetaan vastaan?
• Ihan hyvin.
• Iloisesti.

• Mukavasti.
• Tosi hyvin.

Omaohjaaja?
• Kaikilla on kaksi omaohjaajaa.

• Kaikkien mielestä suhde omaohjaajiin on todella hyvä.
• Hyviä juttuja oli mm. se, että omaohjaajilla on yhteisiä kiinnostuksen kohteita nuorten 

kanssa, kuten shoppailu, ravintolat ja huumorintaju. 
• ”Ne on mukavia”.

Mitä omaohjaajan kanssa tehdään?
• Shoppaillaan, käydään ulkona syömässä ja spessuissa paikoissa.

• Vähän kaikkea.
• Leivotaan ja tehdään ruokaa, istutaan ja jutellaan kaikkee.

• Ei mitään, vain kerran kuukaudessa.
• Omaohjaajien kanssa toivottaisiin enemmän yhteistä aikaa.

Onko mahdollista puhua hänelle iloista ja suruista? 
• Kaikkien mielestä ohjaajien kanssa voi puhua iloista ja suruista.

Minkälaista henkilökuntaa täällä on?
• Kivoja, aikuisia, hauskoja ja mukavia, joiden kanssa tullaan hyvin tai ihan hyvin juttuun.

Onko ohjaajia riittävästi läsnä/saatavilla/paikalla?
• Yleensä kyllä, mutta joskus voi olla tilanne, että esim. viikonloppuna ohjaajat ei aina 

kerkeä juttelemaan tai jos ohjaajia ei ole tarpeeksi paikalla, ei välttämättä voi mennä 
vaikka kavereille.

IHMISET NUORISOKODISSA

VERTAISARVIOINTI 



Voiko täällä jutella helposti omista asioista?
• Yleensä ihan hyvin.

• Jos ei halua niin ei kerro.
• Välillä hankalaa jutella asioista.

Minkälainen johtaja täällä on?
• Köykkä.

• Aika lempeä ja mukava, ei liian kireä. Sopiva.
• Kiva.

• Ihan kiva.

Minkälainen ilmapiiri täällä on?
• Kaika monesti kivaa, välillä on huonojakin päiviä.

• Yleensä hyvä.
• Tosi hyvä, paitsi välillä jos joku nuori ragee niin tulee huono omatunto.

• Ihan hyvä.

Miten nuoria kohdellaan, kohdellaan nuoria tasa-arvoisesti?
• Hyvin, ihan tasa-arvoisesti.

• Hyvin ja asiallisesti.
• Joo, hyvin.

• Ei aina, melkein, välillä.

Saako täällä näyttää tunteita? 
• Joo – todellakin.

• Saa, kaikki tunteet on sallittu.
• Yleensä joo, saa näyttää.

• Saa näyttää, jos käyttäytyy kiukkuisena väkivaltaisesti niin ei saa.
• Aikuisia saa halata.

IHMISET NUORISOKODISSA
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Kuinka turvallista täällä on?
• Kaikki nuoret kokivat Pärskeen olevan turvallinen tai todella turvallinen.

Mitkä asiat tuovat turvallisuuden tunnetta?
• Täällä ei oo ikinä tapahtunut mitään hirveen pahaa.

• Oma huone, kaverit, yhteydenpito läheisiin.
• Saatavilla olevat aikuiset, jos tulee esim. paniikkikohtaus.

• Tarpeeksi vilinää ja aikuisia.
• Aikuiset on heti saatavilla, jos tulee jotain niin voi mennä heti sanoon.

Oletko nähnyt ja/tai kokenut täällä fyysistä, psyykkistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa?
• Fyysistä väkivaltaa nuorten välillä, läpsäisy käteen, välillä potkimista tai lyömistä

• On käyttänyt väkivaltaa itse aika monesti (eniten verbaalista).

Miten asia on käsitelty?
• Mun ja toisen nuoren sekä aikuisen kanssa.

• Ihan hyvin.
• Ohjaajien kanssa ja ne kysyy mitä tapahtu ym.

Säännöt?
• Nuoret kokivat, että säännöt oli tehty heille selviksi.

• Säännöt koettiin oikeudenmukaisiksi.

Mitä jos joku rikkoo sääntöjä, onko rangaistukset reiluja?
• Joo, yleensä.

• Välillä – joskus toisia ei rangaista samoista asioista kun jos itse tekee niin.
• Kai.

• ”Välillä mä sanon, että täällä on paskat säännöt mutta se on oikeasti hyvä. Läpsyistäkin
sanotaan heti”.

Tehdäänkö täällä rajoitustoimenpiteitä? Onko ne perusteltu ja tehty päätökset?
• On. On tehty kerran mut se meni ihan ok.

• Liikkumista saatetaan rajoittaa, jos tulee tosi myöhään takaisin Pärskeeseen.
• Ei oo nyt ainakaan tehty.

TURVALLISUUS JA SÄÄNNÖT
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Millaisia asioita haluaisit lisää nuorisokotiisi?
• Oma tietokone.

• Omaan huoneeseen lisää julisteita.
• Trampoliini.

• Lisää tilaa, lisää ja isompia omia huoneita, uima- ja poreallas.

Miltä tulevaisuus näyttää?
• Ainakin eläimiä ja ehkä niiden kanssa työskentelyä.

• Hyvältä näyttää, amikseen.
• Toivon, että hyvältä.

• ”Mun mielestä hyvältä.”

Miten Pärske rohkaisee kohti unelmia ja tulevaisuutta?
• Välillä tulee juteltua tulevaisuudesta. Välillä siitä vitsaillaan.

• Kannustaa.
• Ei jutella.
• On juteltu.

TOIVEET JA TULEVAISUUS
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Kuinka tyytyväinen olet elämääsi asteikolla 1-6?

• Keski-arvo – 5,25.

Montako tähteä nuorisokotisi saa?

• Keski-arvo – 4,5 tähteä.



VERTAISARVIOITSIJOIDEN 
AJATUKSIA ARVIOINNIN JÄLKEEN:

Nämä ajatukset eivät pohjaudu suoraan nuorten vastauksiin vaan ovat
vertaisarvioitsijoina toimineiden nuorten ajatuksiin.

Käytäntöjen perustelun tärkeys
 Perustelut ovat yhteisymmärryksen ja luottamuksen pohja. Siksi 

perustelujen laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Riittämättömällä tavalla perustellut käytänteet tekevät säännöistä ja 
rajoituksista nuorten näkökulmasta mielivaltaisia ja 
epäoikeudenmukaisia. 

Seksuaalikasvatus
 Seksuaaliterveystieto kuuluu kaikille nuorille. Tähän ei saa vaikuttaa 

muiden arvio siitä, tarvitseeko yksittäinen nuori 
seksuaaliterveyskasvatusta. Seksuaalikasvatuksen tulee kuitenkin 
huomioida jokaisen nuoren yksittäiset tarpeet.

Tulevaisuus ja unelmat
 Unelmat ja tulevaisuuden suunnitelmat ovat aina tärkeitä, olipa 

elämäntilanne millainen tahansa. Ne luovat perustan kokemukselle 
siitä, että omalla elämällä on suunta ja omilla tekemisillä merkitys. 
Aikuisten tehtävänä on tukea nuorta unelmoinnissa ja tulevaisuuden 
suunnitelmien tekemisessä. 

Lapsen, eli alle 18-v., oikeudet
 www.lapsenoikeudet.fi
 Google: lapsen oikeuksien sopimus lyhennettynä.

Katriinan ja Onnin Youtube-kanava:
Youtube: UP2US – Meistä kiinni



Kiitos kaikille nuorille jotka osallistuivat 
vertaisarviointiin. Teidän mukanaolo oli mielettömän 
arvokasta, jotta nuorisokodissa tehtäisiin asioita vielä 

entistäkin paremmin. Sen lisäksi autoitte valtavasti 
kehittämään lastensuojelua tosi isosti muutenkin.

Ootte arvokkaita, upeita ja ihan best <3!

Tsemppiä jatkoon!
T. Katriina & Onni


