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Millainen nuori olen? 
Pienryhmäkeskustelujen yhteenveto 



Mitä itsestäni ajattelen? ”Menneisyyden 
haavat 

parannetaan.” 

Sosiaalinen 

Selviytyjä 

Herkkä ja 
ujo. 

Yksin 
tuulimyllyjä 

vastaan. 

Otan asioista 
selvää. 

Vahva 
henkisesti 

Pieni 

”Ahdistusta ja 
kamppailua 

itsensä kanssa.” 

Oman tien 
kulkija, 

erilainen. 

”Olen mukava ihminen, jos sen oikein oivaltaa. 
Minut pitää tuntea. Ole sinnäkäs.” 

”Koen itseni kauniiksi, arvokkaaksi ja osaavaksi. 
Ja kuitenkin ajoittain heikoksi ja hauraaksi.” 

”Useimmiten pystyy, kun yrittää tarpeeksi.” 

”Olen tärkeä! Joku näki minut tärkeänä, koska minut 
on sijoitettu.” 



Mitä sijaisvanhempani minusta ajattelevat? 

Selviytyjä 

”Ihan niin kuin 

kaikki muutkin 

nuoret!” 

”Onnistut, kun 

yrität kovasti” 

Rakas ja 

tärkeä. 

”Et olet 

normaali.” 

Huomamaton, 

kiltti. 

Iloinen 

Onnellinen 

Humoristi 

Tottelematon, 

jääräpää 

Sitkeä 



”Sosiaalityöntekijäni on vaihtunut. Uusi ei oikeastaan edes tunne mua.” 

Mitä sosiaalityöntekijä minusta ajattelee? 

”Onpas tossa paska 

tyyppi!” 

Selviytyjä 

”Ei ole aikaa.” 

Tyhjiö 

Taakka 

Viisas 

Hämmentynyt 

”Mä vihaan mun sosiaalityöntekijää!” 



Mitä kaverit minusta ajattelevat? 

Rakas ja tärkeä 

Ilonpilaaja 

Erilainen, outo 

Vauhdikas 

Hyvä kuuntelija 
ja tosi ystävä 

”Ääliö” 

Huumorin-
tajuinen 

Säälivät minua. 

Hauska 

”Tavallinen nuori, kunnes sijoitukseni paljastuu.” 
 

Tylsä 



Entä tuntemattomat ihmiset – mitä he minusta ajattelevat? 

Ennakkoluulot : 
”Mitä tyhmää sä 

oot tehny?” 

Hauska Mielenkiintoinen 

Mukava 

Nuoret miettivät myös sitä, näkyykö lastensuojelutausta 
heistä ulospäin. 
He pohtivat, miten kertoa taustasta toisille, kenelle siitä 
tarvitsee kertoa ja miten paljon. 
Yhtenä näkökulmana esiin tuotiin myös, että ennakkoluulot 
ovat usein lähtöisin meistä nuorista itsestämme. Tähän voi 
olla syynä esimerkiksi häpeä tai syyllisyys, jota taustastaan 
kantaa. 



Palautetta päivästä 



Tavata mahtavia 
nuoria! 

Kun tehtiin 
ryhmäjuttu. 

Nuorten mielestä päivässä 
parasta: 

Keskustelu 

Uusien ihmisien 
tapaaminen. 

Nuoret 

Yhteisöllisyys 

Pienryhmissä 
keskusteltu asioista. 
Vetäjät saivat hyvin 
porukan mukaan. 

Parasta oli kun näin 
livenä Tommi 

Liimataisen tänään 

Parasta päivässä 
oli arvokkaat 

mielipiteet 

Uusien ajatusten 
saaminen 

Hienot nuoret 
koossa jälleen 

kerran 

Toisten ihmisten 
näkeminen 

Samin video. 

Kuvien penkominen 
eli siis kuvien käyttö 
keskustelun/tehtävän 

tukena. Kun sai tutustua 
muihin huostaan 

otettuihin 

Koskettavat 
tarinat 

Ryhmätyöt ja upeat 
esitykset! Kiitos! 

Upeat nuoret! 

Te nuoret arvokkaine 
& ainutlaatuisine 

ajatuksineen 

Parasta päivässä on 
ollut tavata muita 

kaltaisiaan nuoria… 
Olemme saaneet paljon 
kerrottua ja meistä on 

tullut ystäviä! 



Olette kivoja 

Uskokaan itseenne ja 
olkaa sellaisia kuin 

olette! Ole oma itsesi! 

Nuoret halusivat sanoa 
toisilleen: 

Olkaa omia 
itsejänne! Kiitos yhteisestä 

jakamisesta. 

Ankkurit ylös ja 
kohti uusia 
haasteita. 

Enemmän tämmöisiä 
tapahtumia! 

Hyvät keskustelut 
ja ajatukset! 

Te olette arvokkaita ja 
täynnä 

mahdollisuuksia!  Juuri 
tuollaisena kuin olette. 

Kiitos karkeista. 

Oli kiva tutustua sen 
mitä kerkisi ja jakaa 

kokemuksia. 

Olette tärkeitä! 

Sekunda – Sami on 
palapeli. Ja pitäkää 
itsenne miehinä (ja 

naisina) 

Olette upeita, älkää 
luovuttako, te 

pystytte mihin vain! 

Uskokaa itseenne, 
mutta myös 

kavereihinne! 

Kaikki olivat tosi 
mukavia. 

Ryhmän ohjaajat olivat 
parhaita. Oli kiva 

nähdä muita ihmisiä. 

Unelmat auttavat 
jaksamaan.  

Ihania persoonia 
kokoontui. 

Pitäkää kiinni 
unelmistanne.  
Never give up! 

Mahtavaa tavata 
uusia hienoja 

tyyppejä! 



Jaksakaa! 

Ei haittaa vaikka 
pakotitte 

lähtemään. 

Nuorten terveiset aikuisille: 
 Muistakaa, että 

meilläkin on 
oikeus olla 

murrosikäisiä! 

Olette tärkeitä 

Ymmärtäkää 
meitä. 

Ajatelkaa meitä 
tavallisina 
teineinä!!! 

Kiitos kun pidätte 
meistä huolta. 

Kuule minua! 

Välittäkää 
nuorista eikä 

tehdä tätä vain 
pelkkänä työnä 

Viekee viestijä 
perille! 

Ottakaa nuoret 
huomioon, ne 

eivät ole tyhmiä! 

Pysähtykää nuortenne 
ajatusten ja olotilojen 

äärelle, ettei voi liiaksi 
rohkaista ja rakastaa 

heitä! 

Muistakaa että 
olette itsekin 
olleet nuoria. 

Jatkakaa samoin. 

Rankaise nuorta 
hillitysti. Ja äläkä 
aliarvioi ja pidä 

samanarvoisena kuin 
omiakin lapsiasi. Hoitakaa hommanne 

eli kuunnelkaa 
nuorta ja tehkää se 
mikä nuorelle on 
oikeasti hyväksi! 

Tekin olitte 
nuoria. 

Muistakaa 
kohdella meitä 
kuten muitakin 

nuoria! 

Pitäkää huolta 
itsestänne!!! 

Olemme samanlaisia 
kuin muutkin nuoret. 
Älkää eri arvoistako 

meitä! 


