TAITAVAT NUORET –PROJEKTIN TOIMINNASTA
SAADUT PALAUTTEET

Lapset / oppilaat:
”Taitavat Nuoret – projekti on hyvä tapa kohottaa nuorten mielialaa. Itselleni tulee aina
hyvä mieli kun projektityöntekijä tulee meidän luokkaan.”
”Koulu on ollut pirteämpi paikka taitavat nuoret projektin ansiosta.”
”Voin kiittää tätä projektia siitä että tutustuin ihmisiin joille en olisi muuten mennyt
varmaan ikinä puhumaan.”
”Ryhmähenki on kehittynyt paljon. Ennen projektia oli kaiken maailman tyttö- ja
poikabasilleja.”
”Ohjelmissa olen parantanut suhteita vanhoihin kavereihin ja saanut jopa uusia kavereita.”
”Taitavat Nuoret – projekti keksii kaikenlaista ja kuuntelee oppilaita ja heidän
mielipidettään.”
”Teimme vanhemmille ohjelmaa myös. Me tytöt teimme kummitus linnan ja sen, että se oli
hyvä tiesi, siitä, että varsinkin äidit olivat siellä kauhuissaan.”
”Siksi hyödyllinen, koska projektityöntekijälle voi kertoa huolista, salaisuuksista tai ihan
mistä vaan. Hän on minulle ainoa henkilö jolle olen puhunut huolistani ja murheistani.”
”On ollut kiva kun tänne on tullut joku aikuinen, jolle voi kertoa paljon asioita mitä muille
ei ehkä kertoisi.”
Kommentit koottu lasten antamasta palautteesta Anne Kujalan
gradusta koskien Taitavat Nuoret –projektia (2009)

Vanhemmat:
” yhteinen vanhempainilta lasten kanssa oli ERINOMAINEN IDEA”
”tosi mahtava ja tarpeellinen juttu! Toivottavasti jatkuu!”
” loistava, mahtava, upea, kiitos Katja työpanoksestasi lasten hyväksi!”
” Toivottavasti muillakin lapsilla on mahdollisuus jatkossa päästä tällaiseen projektiin
mukaan ’ projektin tulisi kuulu osana koulunkäyntiä’”
Kommentit koottu vanhempien antamasta palautteesta
koskien Taitavat Nuoret –projektin toimintaa (2007-2009)

Luokanopettajat:
” Projektityöntekijä on ollut jakamassa yhteistä vastuuta lapsen kasvuun ja kehittymiseen
liittyvissä asioissa”
”Projektityöntekijä kykenee puuttumaan oppilaan vapaa-aikaan ja tukemaan sitä kautta
vanhempia. Oppilaan ongelmat vähenevät ja koulunkäynti helpottuu.”
”Vanhempainillat ja muut toiminnot, erityisesti vapaammat toiminnot, ovat lisänneet
yhteistyötä.”
”Suuri apu. Kuraattorin taakka on varmasti vähentynyt ja asioihin on pystytty puuttumaan
välittömästi ja perusteellisimmin. Oppilaat ovat uskoutuneet helpommin kertomaan
huoliaan ja on ollut ihminen, jolle kertoa mitä lähes milloin vaan.”
”Täydentänyt hyvin niukkoja oppilashuollon resursseja. työntekijän tuttuus oppilaille lisää
luottamusta sekä koteihin että oppilaille.”
”Aktiivinen läsnäolo oppilaan arjessa > ongelmat vähenevät oppilaalla.”

”Hiljaiset oppilaat ovat projektin kautta saaneet mahdollisuuksia moneen kerhot,
keskustelut yms. Miten olisikaan käynyt ilman niitä.”
”Luokan väliset suhteet ovat parantuneet. Ne jotka aiemmin eivät olleet niin paljon
keskenään tekemisissä puuhailevat yhdessä koulussa.”
” Erityisesti koulun ulkopuolinen toiminta saa suuret kiitokset. Kaikki kerhot, retket,
tapahtumat olisivat loistaneet poissaolollaan. Ja opettajan tukena erilaisissa selvittelyissä
toimiessaan projekti on ollut korvaamaton apu.”
Kommentit koottu luokaopettajien palautteesta
koskien Taitavat Nuoret –projektin toimintaa (2007-2009)

