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Osallisuus, alueellisuus, yhdenvertaisuus ja oppiminen kriteeristön läpäiseviä teemoja
Auditointi vaatii aiempaa enemmän ohjaajien ja nuorten haastattelua sekä auditoinnin valmistelua. Käykää läpi etukäteen, minkä kriteerien
arvioiminen edellyttää ohjaajien ja/tai nuorten jututtamista sekä tutustukaa auditoitavan tilan verkkosivuihin ja –profiileihin.
Arvioitavat kriteerit:
Alue ja yhteistyö
1. Alueen tuntemus ja alueelle jalkautuminen
2. Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa
3. Yhteistyö huoltajien kanssa
4. Kouluyhteistyö lähikoulujen kanssa
5. Nuoret alueellisina toimijoina
Yhteisön toiminta ja resurssit
6. Digitaalisuus ja sosiaalinen media
7. Ohjaajien työnjako ja ohjaajien välinen viestintä
8. Ohjausresurssit
9. Tilojen hyödyntäminen
10. Toimintavälineet
Toimintamallit
11. Viestintä
12. Toiminnan tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja
toteutumisen arviointi

13. Toimintamallit ja toimintaohjeistus
14. Yhdenvertaisuus
15. Tasa-arvo (sukupuolten)
16. Rasisminvastaisuus
Toimintamenetelmät
17. Nuorten kohtaaminen yksilöinä, nuorten tunteminen
18. Kaverisuhteiden mahdollistaminen ja edistäminen
19. Nuorten omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen
20. Vertaisohjaajatoiminta
21. Harrastus- ja toimintaryhmät
22. Pelaaminen
23. Hyvinvoinnin edistäminen
24. Ympäristövastuullisuus
25. Nuorten työllistymisen tukeminen
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ALUE JA YHTEISTYÖ
ARVIOINTIKRITEERIT

1 PUUTTEELLINEN / HEIKKO

2 TYYDYTTÄVÄ

3 HYVÄ

1. Alueen tuntemus ja alueelle
jalkautuminen
(aluetieto = tietoa alueen
nuorista, palveluista ja
toimijoista, väestötiedot, alue
sosio-ekonomisilla mittareilla
kuvattuna)

Aluetietoa on olemassa, mutta
sitä ei päivitetä säännöllisesti.

Alueesta on ajantasaista tilasto- ja
kokemustietoa. Alueen palvelut
(myös nuorille suunnatut, esim
järjestöt, seurakunnat) tiedetään.
Alueelle jalkaudutaan
satunnaisesti.

Alueesta hankittua tietoa
hyödynnetään toiminnan
suunnittelussa. Jalkautuminen on
säännöllistä ja suunniteltua.
Alueeseen tutustumisessa
hyödynnetään myös digitaalisia
kanavia.

2. Yhteistyö alueen toimijoiden
kanssa (esim. koulut, järjestöt,
seurakunnat, kaupallinen
sektori)
Yhteistyö ja kumppanuudet

Työyhteisössä on tietoa alueen
nuorille suunnatuista palveluista
ja yhteys keskeisiin ammatillisiin
verkostoihin on olemassa.

Toiminnan suunnittelussa
huomioidaan alueelliset tarpeet ja
muiden toimijoiden tarjonta. Osa
toiminnasta toteutetaan yhteistyössä.
Ammatillisia verkostoja
hyödynnetään ja niistä saatua tietoa
jaetaan aktiivisesti työyhteisössä.

3. Yhteistyö huoltajien kanssa

Huoltajille on tiedotettu nuoren
osallistumisesta
nuorisotoimintaan.
Kotiin ollaan yhteydessä
tarvittaessa.

Nuorille suunnattua toimintaa
koordinoidaan muiden toimijoiden
kanssa, jotta vältetään
päällekkäisyyksiltä. Muiden
toimijoiden toiminnasta
tiedotetaan nuorille satunnaisesti.
Ammatillisiin verkostoihin
osallistutaan säännöllisesti.
Yhteydenpito koteihin on
luontevaa. Vanhempien/huoltajien
on helppo ja luonteva tulla mukaan
nuorisotoimintaan sekä sen
järjestämiin tilaisuuksiin.

4. Kouluyhteistyö lähikoulujen
kanssa

Alueen koulut tiedetään.
Ohjaajat käyvät säännöllisesti
markkinoimassa nuorisotyötä
kouluilla. Koulu ja nuorisotyö
tekevät satunnaista yhteistyötä.

Alueen koulujen kanssa tehdään
suunnitelmallista yhteistyötä, jonka
sisällöistä ja aikatauluista on
sovittu yhdessä.

Alueen koulujen kanssa tehtävän
suunnitelmallisen yhteistyön sisällöt
nousevat nuorten tarpeista ja
toiveista ja yhteistyötä arvioidaan
yhdessä säännöllisesti.

Nuorille kerrotaan satunnaisesti
sellaisista alueen toiminnoista,
joihin nuorilla olisi mahdollisuus
osallistua, esim. tapahtumat,
asukasillat, kaavoitukseen
vaikuttaminen jne.

Nuorilla on mahdollisuus saada
viranhaltijoita ja muita toimijoita
esittelemään projekteja ja
”juttuja”, joihin nuoret halutessaan
voivat osallistua.

Ohjaajat tukevat nuoria ja heidän
toimijuuttaan sovittuihin projekteihin
osallistumisessa, esim. uuden
skeittipaikan suunnittelu,
liikuntapuiston välinehankinnat,
ostarin viihtyisyyden lisääminen.

5. Nuoret alueellisina toimijoina

Vakituisesti toiminnassa mukana
olevien nuorten huoltajiin pidetään
yhteyttä säännöllisesti, esim.
tiedotteet, henkilökohtainen
kontakti.
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ERINOMAINEN

Alueen ilmiöistä keskustellaan
myös nuorten kanssa ja
johtopäätökset ohjaavat
toiminnan suunnittelua (esim.
alueella järjestettävät
tapahtumat). Koottua tietoa
välitetään eteenpäin alueellisissa
verkostoissa.
Etsitään aktiivisesti uusia
kumppaneita ja hyödynnetään
heidän osaamistaan toiminnan
toteuttamisessa. Kumppanuutta ja
toimintaa arvioidaan yhdessä.
Kumppanuudesta hyötyvät kaikki
osapuolet. Myös nuoria kuullaan
verkostoissa.
Nuorisotyön ja kotien väliseen
yhteistyöhön on luotu rakenne.
Yhteydenpito on aktiivista,
säännöllistä ja molemminpuolista.
Nuorista välitetään myös
positiivista palautetta
vanhemmille.
Nuorisotyö on luonteva osa
kouluyhteisöä ja mukana
toiminnan suunnittelussa,
toteuttamisessa sekä arvioinnissa.
Nuorisotyön ammatillisuutta
hyödynnetään koulun
yhteisöllisyyden vahvistamisessa
monipuolisesti.
Työyhteisössä sovitaan tapa,
minkä avulla tieto alueen
kehittämishankkeista yms. asioista
saadaan ohjaajien ja nuorten
käyttöön. Yhdessä nuorten kanssa
mietitään, mihin asioihin
lähdetään aktiivisesti mukaan.
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YHTEISÖN TOIMINTA JA RESURSSIT
ARVIOINTIKRITEERIT

1 PUUTTEELLINEN / HEIKKO

6. Digitaalisuus ja sosiaalinen
media

Nuorten verkkoympäristöjä
tiedetään ja tunnetaan mutta
niissä ei olla aktiivisesti mukana.

7. Ohjaajien työnjako ja
ohjaajien välinen viestintä

Ohjaajien välisestä työnjaosta ei
ole sovittu. Ohjaajien välisestä
vuorovaikutuksesta puuttuu
tilanneherkkyys.

8. Ohjausresurssit

Ohjaajien määrä ei ole riittävä tai
työntekijöitä on liikaa suhteessa
järjestettävään toimintaan ja
osallistuvien nuorten määrään.
Tiloja hyödynnetään avoimen
nuorisotilatoiminnan aikana.

9. Tilojen hyödyntäminen

10. Toimintavälineet

Toimintavälineitä on, mutta ne
ovat osittain huonossa kunnossa
tai niitä ei osata käyttää.

2 TYYDYTTÄVÄ
Pysytään aktiivisesti mukana
erilaisissa nuorten
verkkoyhteisöissä ja ollaan
vuorovaikutuksessa nuorten kanssa
näiden kautta.
Työnjako sovitaan
tilannekohtaisesti toiminnan
aikana. Ohjaajat ymmärtävät
olevansa roolimalleja myös
keskinäisessä vuorovaikutuksessa.
Ohjaajia on sopiva määrä
suhteessa järjestettävään
toimintaan ja osallistuvien nuorten
määrään.
Avoimen nuorisotilatoiminnan
lisäksi tiloja voivat käyttää myös
muut toimijat. Tilojen
käyttömahdollisuudesta
tiedotetaan.
Välinehankinnoissa on huomioitu
nuorten toiveet ja välineiden
monipuolisuus. Välineiden
kunnosta huolehditaan.

3 HYVÄ
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ERINOMAINEN

Digitaalinen työote on luonnollinen
osa nuorisotyötä ja työyhteisöä ja se
on huomioitu työnkuvissa,
työajankäytössä sekä rekrytoinnissa.

Osaamista ja sisältöjä kehitetään
yhdessä nuorten kanssa.

Työnjaot on yhdessä ennakolta
sovittu ja ne ovat selkeät. Ohjaajien
välinen viestintä on sujuvaa.

Työnjako on toimiva ja joustava ja
viestintä luontevaa. Tämä välittyy
myös nuorille.

Ohjaajilla on nuorten kohtaamisen
lisäksi aikaa myös suunnitteluun ja
yhteistyöhön.

Ohjausresurssit ovat riittävät ja ne
joustavat tarpeen mukaan. Alueen
ja nuorten muuttuviin tarpeisiin
pystytään reagoimaan.
Tila on nuorten ja muiden
toimijoiden monipuolisessa
käytössä. Tilojen varaaminen on
sujuvaa.

Nuorilla on mahdollisuus varata
nuorisotiloja omaehtoiseen
toimintaan myös
nuorisotilatoiminnan ulkopuolella.
Välineet ovat hyvässä kunnossa ja
monipuolisia: erilaisten ryhmien
tarpeet ja yhdessä tekemisen
mahdollisuus on huomioitu.
Hankintoja tehdään ja suunnitellaan
nuorten kanssa.

Välineet ovat tarkoituksenmukaisia
ja ne on hankittu nuorten ja tilojen
eri käyttäjien kanssa yhdessä
tehden ja suunnitellen. Välineitä
käytetään monipuolisesti.
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TOIMINTAMALLIT
ARVIOINTIKRITEERIT

1 PUUTTEELLINEN / HEIKKO

2 TYYDYTTÄVÄ

3 HYVÄ

11. Viestintä

Viestintään käytetään lähinnä
perinteisiä kanavia eikä sitä ole
kehitetty - esimerkiksi verkkosivut
eivät ole ajan tasalla tai
sosiaalinen media käytössä.

Viestinnän sisältö on asiallista ja
materiaaleissa käytetään sovittua
tunnistetta. Sosiaalinen media on
käytössä. Verkossa perustiedot
toiminnasta ovat ajan tasalla.

Viestinnän sisältö ja välineet ovat
kohderyhmälle sopivia ja
puhuttelevia. Tiedottaminen verkossa
ja sosiaalisessa mediassa on
monipuolista.. Nuoria ohjataan
viestinnän suunnittelemiseen ja
toteuttamiseen.

12. Toiminnan tavoitteellisuus,
suunnitelmallisuus ja
toteutumisen arviointi

Ohjaajien oma kiinnostus ja
osaaminen ohjaavat toiminnan
suunnittelua.

Nuorilla on mahdollisuus osallistua
toiminnan suunnitteluun ja
arviointiin.
Toiminnan kasvatuksellisesta
merkityksestä käydään aktiivisesti
keskustelua, mutta niistä ei johdeta
konkreettisia tavoitteita.

Suunnitelmissa on huomioitu
ajankohtaiset ilmiöt tai asiat, esim.
yhteishaku, kesätöiden hakeminen,
ihmisoikeusviikko tms.
Nuoret ovat mukana suunnittelussa
sovitun menetelmän kautta:
osallistuva budjetointi, yhteinen
suunnittelupäivä tms.

13. Toimintamallit ja
toimintaohjeistus

Ohjaajat ovat ennalta sopineet
toimintamalleista liittyen
esimerkiksi kiusaamis- päihde-,
uhka- ja väkivaltatilanteisiin.

Yhteiset toimintamallit on
dokumentoitu. Huolehditaan
perehdytyksestä, ja työyhteisön
jäsenet ovat toimintamalleista
tietoisia.

Kasvatuksellisista toimintatavoista
keskustellaan säännöllisesti
työyhteisössä. Toimintamalleja on
käyty läpi nuorten kanssa.

Tunnetaan lakisääteiset
suunnitelmat kuten pelastus-,
turvallisuus- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmat.

Esim. nuorten ”jäähyttämiselle” on
yhteiset ja nuorta kunnioittavat
toimintatavat.

Alueen toimijoiden erilaiset
toimintamallit tiedostetaan.
Työyhteisössä on malli, jolla
varmistetaan, että kaikki tuntevat
yhteiset toimintatavat.
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ERINOMAINEN

Viestintä on tärkeä osa työtä ja
siihen käytetään monipuolisia
menetelmiä. Viestintä (ml. some)
on huomioitu työnkuvissa ja
työajankäytön suunnittelussa.
Nuoret suunnittelevat ja
toteuttavat viestintää
monipuolisesti yhdessä ohjaajien
kanssa.
Toimintaa suunniteltaessa on
kuultu laajasti alueen nuoria ja
hyödynnetty tietoa alueesta ja
aiempaa toiminnan arviointia.
Toiminnalle on määritelty selkeät
kasvatukselliset ja toiminnalliset
tavoitteet, joita seurataan ja
arvioidaan säännöllisesti.
Tavoitteissa on selkeä yhteys
kunnan strategiaan.
Syy-seuraussuhteista keskustellaan
nuorten kanssa. Nuorilla on käsitys
ja mahdollisuus vaikuttaa siihen,
miksi ja miten eri tilanteissa
toimitaan.
Alueen toimijoilla on yhteisesti
sovittuja toimintamalleja ja ne on
sisäistetty toimijoiden kesken.
Toimintamalleihin on sisällytetty
myös nuorten palkitsemisen ja
tasapuolisen kohtelun periaatteet.
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14. Yhdenvertaisuus (alkuperä,
kansalaisuus, kieli, uskonto,
perhesuhteet, mielipide,
seksuaalinen suuntautuminen,
vakaumus, terveydentila,
vammaisuus tai muu henkilöön
liittyvä syy)

Toiminnassa on syrjinnän kielto,
mikä näkyy säännöissä ja ohjeissa,
ja esteettömyys on mahdollista.
Ohjaajat ovat sisäistäneet
yhdenvertaisuuslain velvoitteet.

Syrjinnästä vapaan alueen
periaatteet ovat käytössä tiloilla ja
nuoret tietävät niistä.
Toiminnassa yhdenvertaisuusteemaa käsitellään satunnaisesti.

15. Tasa-arvo (sukupuolten)

Ohjaajat tuntevat tasa-arvolain.
Ohjaajat tiedostavat sukupuolen
moninaisuuden.

16. Rasisminvastaisuus (etnisiin
vähemmistöihin kohdistuva)

Ohjaajat tiedostavat rasismin
ilmiönä. Rasistiseen
käyttäytymiseen ja nimittelyyn
reagoidaan huomauttamalla,
muodollisesti.

Syrjinnästä vapaan alueen
periaatteet ovat käytössä tiloilla ja
nuoret tietävät niistä. Edistetään
toiminnassa sukupuolten välistä
tasa-arvoa. Ohjaajat haastavat
toiminnassa binääristä
sukupuolinormia.
Rasisminvastaisuudesta ja
rasistiseen käyttäytymiseen
puuttumisesta on yhteiset
käytännöt ja nuoret ovat tietoisia
niistä. Rasismista keskustellaan ja
rasismikokemuksia pohditaan
yhdessä nuorten kanssa.

Nuorten kanssa keskustellaan
yhdenvertaisuudesta ja nuoria
osataan neuvoa, miten
syrjintätilanteissa toimitaan.
Ohjaajilla on valmiuksia haastaa omia
ennakkoluuloja. Moninaisuuden
näkyväksi tekeminen viestinnässä (ei
vain heteropareja, valkoisia ihmisiä ja
vammattomia).
Sukupuolten tasa-arvo on huomioitu
tiloilla käytännössä esimerkiksi
sukupuolineutraaleilla vessoilla ja
viestinnässä. Sukupuoleen, sukupuoliidentiteettiin, sukupuolen ilmaisuun
liittyviä teemoja käsitellään nuorten
kanssa aktiivisesti.
Rasismiin liittyviä teemoja käsitellään
nuorten kanssa aktiivisesti.

Ohjaaja tukee ja huomioi
vähemmistöihin kuuluvia nuoria
huomioiden vähemmistöön
kuulumisen mahdolliset haasteet.
Yhdenvertaisuutta edistetään
suunnitelmallisesti ja
tavoitteellisesti.

Ohjaaja tukee ja huomioi
sukupuolivähemmistöihin kuuluvia
nuoria huomioiden vähemmistöön
kuulumisen mahdolliset haasteet.
Sukupuolten välistä tasa-arvoa
edistetään suunnitelmallisesti ja
tavoitteellisesti.
Toiminnan suunnittelussa ja
toteutuksessa edistetään
rasisminvastaisuutta
suunnitelmallisesti.
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TOIMINTAMENETELMÄT
ARVIOINTIKRITEERIT

1 PUUTTEELLINEN / HEIKKO

2 TYYDYTTÄVÄ

3 HYVÄ

17. Nuorten kohtaaminen
yksilöinä, nuorten tunteminen

Ohjaajat huomioivat vain joitakin
paikalla olevia nuoria.
Suurin osa nuorista tunnetaan
pinnallisesti, esim. etunimi
tiedetään. Mahdollista tuen
tarvetta ei tunnisteta.

Ohjaajat kohtaavat paikalla olevia
nuoria tasapuolisesti. (yksilöllisesti)
Toimintaan aktiivisesti osallistuvat
nuoret tunnetaan nimeltä ja heidän
taustoistaan tiedetään perusasiat
kuten ikä ja asuinalue.

Nuorten kaverisuhteita, vahvuuksia ja
tuen tarpeita tunnistetaan ja niihin
reagoidaan.
Työyhteisössä on tietoa nuorista.
Heidät tunnetaan ja tiedetään
taustoja, esim. koulu, kaverit ja
harrastukset. Ohjaajat osaavat
työyhteisössä arvioida nuoren tuen
tarpeen ja toimia sen mukaisesti.

18. Kaverisuhteiden
mahdollistaminen ja
edistäminen

Ohjaajat kiinnittävät huomiota
yksin oleviin nuoriin.

Toteutetaan nuorten kanssa
toimintaa, jossa pyritään edistämään
kaverisuhteiden muodostumista.

19. Nuorten omaehtoisen
toiminnan mahdollistaminen

Nuorten omaehtoista toimintaa ei
ole.

Ohjaajat pyrkivät aktiivisesti
tukemaan yksin olevien nuorten
kaverisuhteiden luomista
toiminnan avulla.
Ohjaajat kannustavat nuoria
omaehtoiseen toimintaan

20. Vertaisohjaajatoiminta

Nuoria toimii vertaisohjaajina
satunnaisesti. Heillä ei ole
vertaisohjaaja- tai vastaavaa
koulutusta.

Vertaisohjaajatoiminta on
säännöllistä ja suunnitelmallista.

21. Harrastus- ja
toimintaryhmät

Nuorta autetaan löytämään häntä
kiinnostava harrastus
(yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa).
Ohjaajat ymmärtävät pelaamisen
harrastuksena, mutta eivät itse
ole perehtyneet pelivälineisiin.

Harrastustoimintaa järjestetään
ohjaajalähtöisesti nuorten tarpeita
ja toiveita huomioimatta.

Vertaisohjaajatoiminta on
säännöllistä ja suunnitelmallista.
Vertaisohjaajat osallistuvat
vertaisohjaaja- tai vastaavaan
koulutukseen.
Harrastustoiminnalle on asetettu
tavoitteita

22. Pelaaminen, esim.
lautapelit
korttipelit
roolipelit
konsolipelit
tietokonepelit
miniatyyripelit
mobiilipelit

Nuorisotyö tarjoaa pelaamisen
vähintään tilat.

Ohjaajat osaavat käyttää ja
tuntevat pelaamisen
perusvälineistöä, tietävät säännöt
ja ikärajat.
Nuorisotyöllä on keinoja, joilla
tuetaan nuorten monipuolista ja
omatoimista pelaamista.

Nuoret suunnittelevat ja toteuttavat
toimintaa ja/tai tapahtumia.

Nuoret osallistuvat pelitoiminnan
suunnitteluun. Nuorilla on omia
toimintaryhmiä. Ohjaaja osallistuu
peleihin työskentelemällä myös
nuorten valmiissa verkostoissa.
Nuorisotyö järjestää yhteisöllisiä
pelitilaisuuksia yhdessä nuorten
kanssa.
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Nuorten kanssa jutellaan
aktiivisesti näiden kuulumisista ja
nuorilla ja ohjaajilla on
luottamukselliset suhteet.
Satunnaisia kävijöitä lukuun
ottamatta nuorten elämäntilanne
tunnetaan. Työyhteisössä on
sovittu työnjaot yksittäisten
nuorten ja nuorten ryhmien tuen
antamiselle.
Tarjotaan mahdollisuuksia luoda
kaverisuhteita yli ryhmärajojen.

Nuorilla on mahdollisuus hakea
avustusta omaehtoiseen
toimintaan ja siihen kannustetaan.
Vertaistoiminta on vakiintunutta.
Nuoret toteuttavat toimintaa
itsenäisesti ohjaajan taustatuella.

Nuoret voivat määritellä
toiminnalle tavoitteet ja sisällöt ja
toimintaa järjestetään alueen
tarpeen mukaan.
Pelitoiminta on tavoitteellista,
resursoitua ja sitä suunnitellaan ja
toteutetaan yhdessä nuorten
kanssa.
Tunnetaan pelimaailman ilmiöitä
ja pystytään kertomaan niistä
esim. vanhempien ryhmille ja
verkostoille.
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ARVIOINTIKRITEERIT

1 PUUTTEELLINEN / HEIKKO

2 TYYDYTTÄVÄ

23. Hyvinvoinnin edistäminen:
mielenterveys,
liikunta, ravitsemus, sosiaaliset
suhteet, seksuaaliterveys,
päihteet, arjen hallinta
24. Ympäristövastuullisuus

Hyvinvoinnin edistäminen ei ole
suunnitelmallista, sitä tapahtuu
satunnaisesti.

Hyvinvointiin liittyviä teemoja
nostetaan esille ja keskusteluun
nuorten kanssa. Tietoa ja tukea
etsitään tarvittaessa yhdessä.

Ympäristönäkökulma
huomioidaan toiminnassa ja
hankinnoissa satunnaisesti.

25. Nuorten työllistymisen
tukeminen

Alueella järjestetään satunnaisesti
nuorten työnhakuun ja
työllistymiseen liittyviä
tiedotustilaisuuksia.

Ohjaajat toimivat
ympäristövastuullisesti ja
kannustavat esimerkillään. Jätteet
lajitellaan ja huolehditaan
kierrätyksestä.
Nuorten työelämävalmiuksia
edistetään tarjoamalla
tutustumisjaksoja
nuorisotoiminnassa (esim. TET- tai
harjoittelujakso).

3 HYVÄ
Toiminnan suunnittelussa ja
toteutuksessa huomioidaan
menetelmien ja toiminnan sisältöjen
terveysvaikutukset ja niiden merkitys
nuorten hyvinvoinnille.
Ympäristövastuullisuus näkyy
laajemmin toiminnassa.
Vastuullisesta kuluttamisesta ja
ympäristövaikutuksista käydään
keskustelua nuorten kanssa.
Ohjaajat harjoittelevat
työelämätaitoja nuorten kanssa
(esim. ajokortti työelämään,
työkokemusta kerhonohjaajana).
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ERINOMAINEN

Nuoret ovat mukana
suunnittelemassa ja toteuttamassa
hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää
toimintaa.
Yhdessä nuorten kanssa
huolehditaan
ympäristövastuullisuudesta ja
ekologisesta jalanjäljestä omalla
asuinalueella.
Luodaan nuorille
työpaikkoja/työelämätaitojen
harjoittelumahdollisuuksia
alueella. (NT oma työllistäminen,
kesätyöseteli, unelmaduuni)

