VERTAISARVIOINTI
saapuu
koulukotiisi!

Minkälainen tyyppi
sä olet?

Onko sulla
hyvä olla
täällä?

VALTTI – VERTAISARVIOINTI SIJAISHUOLLOSSA

Mitä sulle
kuuluu?

VERTAISARVIOINTI?
MIKSI? –
MITÄ HYÖTYÄ?

Vertaisarviointi mahdollistaa sinulle
palautteen antamisen. Tällä kertaa sinä
saat arvioida, antaa palautetta ja kertoa
omat mielipiteesi koulukodistasi ja
arjestasi.

Vertaisarviointi tarkoittaa sitä, että jo aikuistuneet sijaishuollossa
kasvaneet nuoret tulevat juttelemaan kanssasi koulukodissa
asumisestasi. Nuoret ovat valmentautuneet tehtäväänsä ja ovat
vaitiolovelvollisia.
Osallistuminen vertaisarviointiin on luottamuksellista, nimetöntä
ja vapaaehtoista. Sinun ei tarvitse valmistautua vertaisarviointiin
mitenkään. Riittää, että tulet siihen omana itsenäsi. Haastattelu
kestää noin tunnista kahteen tuntiin. Halutessasi saat
infotilaisuudessa kysymykset etukäteen katsottavaksi. Palkkioksi
ajastasi saat leffalipun.
Me otamme arvioinnin tosissamme, ota sinäkin. Siksi on tärkeää
puhua totta. Toivomme, että tuot rohkeasti esille koulukodissa
olevia hyviä asioita. Uskomme, että haluat puhua myös
mahdollisista epäkohdista. Vertaisarvioinnilla pystytään
kehittämään koulukotia, ole siinä muutoksessa mukana.
Pääset kokeilemaan ensimmäisenä vertaisarvioinnin soveltuvuutta
koulukotiin. Samalla saat kertoa oman mielipiteesi, miltä arviointi
tuntui, puhuttiinko sinun mielestä oikeista asioista ja oliko
toteutustapa mieleinen.

Viereisellä sivulla on esimerkkejä kysymyksistä

Millainen on sun
normipäivä täällä?

Missä huoneessa, paikassa, tykkäät
viettää aikaasi?

Mitä mieltä olet palavereista?
Kuunnellaanko sua palavereissa?
Onko tämä koulukoti sulle
oikea paikka tällä hetkellä?

Nukutko hyvin?
Kenelle voit jutella asioistasi?

Mitkä asiat tuovat turvallisuuden
tunnetta?
Mitkä on jo hyvin?

Montako tähteä koulukotisi saa?

Haastatteluiden yhteenveto
Sinun ja toisten nuorten vastauksista tehdään kirjallinen
yhteenveto, joten arvioinnissa säilytät yksityisyytesi. Painotamme
siinä asioita, jotka ovat hyvin, ja asioita, joita pitää entisestään
vahvistaa. Palaute ei ole julkinen.
Yhteenvedosta pidetään yhteinen keskustelu, johon kutsutaan
myös sosiaalityöntekijät. Palaute huomioidaan viranomaisvalvontatyössä ja koulukotien kehittämistyössä.
Vanhemmille lähetetään asiasta tiedote ja he saavat halutessaan
koosteen vertaisarvioinnin vastauksista.
Nuorten antaman palautteen perusteella koulukodin toimintaa
voidaan parantaa. Osallistumalla arviointiin ja antamalla
palautetta olet mukana rakentamassa parempaa lastensuojelua.

Sankarit -kehittäjäryhmä
Vertaisarviointia on kehitetty Jyväskylän kaupungin
lastensuojelupalvelujen ja Pesäpuu ry:n yhteistyönä Sankarit kehittäjänuorten ryhmässä vuonna 2017-18. Ryhmään kuuluu
vajaa 10 nuorta aikuista, joilla kaikilla on kokemusta
sijaishuollosta. Ryhmässä on myös kolme ammattilaista: Ansa,
Johanna ja Maarit.
Arvioinnissa olevia kysymyksiä on mietitty lähes vuoden ajan.
Vertaiset tietävät, mistä kannattaa puhua!
Vertaisarvioinnin tulee koulukodissanne tekemään Aku, Onni ja
Katriina. Johanna on taustajoukoissa.

Terveisin
Aku, Onni, Katriina ja Johanna
Pesäpuu ry

Miten vertaisarviointi etenee?

31. INFO 14.11.2018 klo 10-11
.

Nuoret arvioitsijat kertovat tulevasta vertaisarvioinnista.
Paikalle kutsutaan kaikki nuoret ja koulukodin työntekijät.
Mukana on myös vertaisarvioinnin taustatiimi Pesäpuusta.

32.
.

VERTAISARVIOINTI 14.-15.11.2018
Vertaisarvioitsijat haastattelevat nuoria yksitellen.
Haastattelu kestää 1 h – 2 h.
Vastauksista laaditaan yhteinen kooste = palaute.

33. PALAUTEKERTA 27.11.2018 klo 14
.

Palaute käsitellään yhteisesti keskustellen ja mukaan kutsutaan
myös nuorten omat sosiaalityöntekijät. Yhdessä mietitään
palautteen perusteella, mikä on hyvää ja mitä pitää vielä vahvistaa
ja miten. Asiakaspalaute huomioidaan viranomaisvalvonnassa.

34. SEURANTAKÄYNTI
.

Palautetilaisuudessa suunnitellaan
mahdollinen seurantakäynti muutaman
kuukauden päähän vertaisarvioinnista.

Vertaisarvioitsijoiden ajatuksia:
”Mä olisin toivonut silloin joskus
että olis ollut joku jonka kanssa
jutella, joku joka on käynyt samoja
asioita läpi.”
”Haluun jeesata nuoria, koska mä
tiedän mitä se on olla siellä.”
”Nuoret on niin arvokkaita ja
tärkeitä, että mä haluan auttaa
niitä saamaan äänensä kuuluviin.”

”Aina ei ollut helppoo mutta
silti musta huolehdittiin kun
mutsi ei sitä pystynyt tekeen.
Vertaisarvioinnilla halutaan
varmistaa se, että kaikkia
nuoria kohdellaan hyvin ja
arvostavasti. Jokainen
ansaitsee hyvän ja turvallisen
paikan itelleen.”

"Vertaisarviointi ei ole vain
kahden tai useamman ihmisen
vuorovaikutusta, vaan
sellaisten haavojen, tarinoiden
ja tilanteiden käsittelyä, joka
voi toteutua vain jaettujen
kokemusten horisontista käsin.
Vertaisarviointi on tärkeää,
koska ilman sitä emme puhuisi
samaa kieltä."

”Muistan miltä tuntui välillä kun oli olo
ettei saanut omaa ääntä tarpeeksi
kuuluviin tai että sitä ei huomioitu.
Vertaisarvioitsijana haluan saada nuoren
äänen kuuluviin, sillä myös sijoitetulla
nuorella on oikeus antaa palautetta ja
ilmaista mielipiteensä.
Haluan, että nuorella on laitoksessa hyvä
olla, ja hän ehkä myöhemmin elämässä
arvostaa jotain oppia minkä oppi
sijoitettuna ollessaan. Niin kuin
minullekin kävi.

HALUAN OSALLISTUA
EN HALUA OSALLISTUA
HARKITSEN VIELÄ
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