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Nuorten vökivalta inen köyttöytymi nen j a
pahoinvointi Iisööntyvöt,mutta nöyttöö siltö,
ettö pööttöjöt ummistavatsiImönsö.
Meillö kaikilla pitöisi olla mma elömön tarkoitus:kun
maapalloltaaikanaanlöhdemme,pallon pitaisiolla edes
jonkin verranparempi kuin tönne tullesnmme.
Lamaon siunattuasia,koskasilloin itsemurhaluvutkin
kööntyvötlaskuun.Nöin sanoonuortenauttamisen
elömöntyökseen vaIi nnut Non Fighting Generationi n
toiminnanjohtaja Timo Purjo.

"Ensin olin yksin ilman mitäiin
palkkaa.Nyt meillä on varaamaksaa
viidelletoista tätä auttamistyötätekeviille pientä palkkaai'
"Palkallaei eläleveästi,mutta nuorten hädiin niikeminen ja auttaminen
Purjo saoval meillesydämenasial
noo. "]oka ikinen kerla, kr.rnnuori
sanoo,että hei, sä autoit mua, tunne
on mahtava.On upeatakuulla nuoren elämän muuttuneen jo lyhyenkin kohtaamisjakson aikanal'
Timo Purjo valmisteleeparastaaikaamyös Tämpereenyliopistonkasvatustieteelliseentiedekuntaanväja kuvatPaulaKoskivirta
eko- töskirjaa teemalla "väkivaltaisesta
Helsinginkauppakorkeakoulussa
Teksti
nomiki. Pahaolo oli kuitenkinjuur- nuoruudestavastuulliseenaikuisuuteenl Siihenhiinelläon jo paljon koisäasiainministeriönmukaan tunut syvdlle:hrli avioero. Sitten tuli
ja tukemusta,sillä kahdentoistatoiminSuomen suurin turval- uusikriisi uudessaparisuhteessa,
ta\.uotensaaikana NFG on auttanut
lisuusuhkaovat syrjä1tyneet. li paljon muuta,
'Onneksi ystäväpariskunnanEli- vli 3 000 nuorta vli 450 erilaisen
Seuraavan kuuden vuoden
nalla oli suurta lähimmäisen rak- i<eskusteluryhmänal'ulla.
aikana sisäasiainministeriö onkin
"Toimintamme on laajentunut
päättiinlt tehdäSuomestaEuroopan kautta. Hän auttoi kaikkia, jotka
turvallisimman maan. Haaste on apua tarvitsivat.Hän tuki minua Etelä-SuomestaLänsi- ja Itä-Suovaltava,silläviranomaiseteivätjuuri
suunnattomastija pääsin nouse- meennoin 50 paikkakunnalle.\&ililmaanl Timo Purjo kertoo.
panostakail<keintärkeimpään:spjältrr,misvaarassaolevien, viikivaltaiElinan pgdeettömästäauttamissesti käl'ttä)'tyvien ja elämässään työstä Timo Purjoon nousi tunne
paljon väkivaltaanähneiden,tai esi- auttamisvelasta.Hän oivalsi pian
seoli
merkiksi perheväkivallan uhreiksi myös oman elämäntehtäviinsä:
WMqMI{]W-'WWWMWIWW
joutuneiden nuorten kasvatukselliauttaanuoria, joilla oli vaarasyrjäytyä. Sitä hiin tekee päivästätoiseen
seenauttamiseen.
|os Suomestaaiotaan tehdä Eu- nykyäåinkin.
roopan turvallisin maa, n1t on kova
kiire antaa tukea sinne, mikä auttaa "Järkytyinväkivallan
oikeastitekemäänSuomestaEuroo- mäårästä,
joten piti toimia"
oan turvallisimman maan. Pitäätukea katutasolla pD4eetöntä autta- Näin Timo Purjo kertoo:
mistyötänuorten parissatyötä teke- "1990lw.ulla lfidin ensinvapaaehviä, tosissaania kunnolla!
toistyöhön auttamaan nuoria Helympäristöön.
Kuunnellaanpahetki Non Figh- singin rautatieaseman
ting Generationry:n toiminnanjoh- Olin myös yökahvilatoiminnassa
tajaaTimo Purjoa. Håi.neliäon pal- mukana. Jotenkin järkltyin siitä väjon kokemusta siitä, mistä kohta kivallan määrästä,mitä perjantai-ilkertoo.
taisin ja lauantaisinkohtasin.Rupesin tutkailemaan, millaista tukea
Elinanlähimmäisenrakkaus nuorille olisi tarjolla. Olisiko mitään
väkivallasta irtaantumiseen, lö)'tyiauttoi nousemaan
tukeaja
siköjotakin kasvatuksellista
Nlt 56-\,uotiaanTimo Purjon omaan kuka sitä tarjoaisii'
"Mitärin ei ollut tarjolla. Eikä ole
nuoruuteensakuului se.että hän oli
1960-1970 -lur,.uillaongelmanuori. tarjolla nltkäiin. lähän tarpeeseen
perustin \uonna 1996 NFG:n eli
Ensin hiin oli pitkiiän viikivallan uhri. Sitten hänestä tuli väkivallan Non Fighting Generationinl'
käyttäjä.Hän purki pahaa oloaan aivan samallatavallakuten l<gnmenet
Myllypurosm NFG:ntilojen munalla
tuhannet nykynuoret Suomessa:
on nimi. Seon TotuudenSauna.
mättiimåillätosissaanturpaan sitä,
"Kun viisi tai kuusi nuorta nousee
joka tielle sathri. Pää oli jatkuvasti
kerrallo ahtaille lauteille, niin
sekaisinviinasta.
taatusti syntyy kirjai mellisesti
jotka vievöt
Timo Purjolle kävi kuitenkin hylömpimiö keskusteluja,
elömiissöeteenpöin",
vin. Hänen onnistui palata koulun
Purjonaurahtaa,
penkille ja hiinen onnistui opiskella
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lisestiapuaovatsaaneetsadattuhannet nuorel.,
kun otammehuomioon,
että nuoret kertovat NFG:ssä lö)tämistään uusista ajatuksistakavereilleen, 1'mpäristöönsä,kotipihaansa.
NFG-ryhmiiliiisiä kiertää myös lukuisissa kouluissa keskustelemassa
nuorten kanssal'
Vaikka lähes kaikki suomalaiset
nuoret ovat vähintäänkin kuulleet
NFG:n toiminnasta,aikuisetihmettelevät.mikä kumman NFG. Sekertoo paljonsiitä.miten paljonnuoria
Suomessakuunnellaan,ja miten
paljon heidänvoinnistaanicysellään.
Mutta kuunnellaanlisää,mitä Timo Purjolla on sanottavanaan:

lisäänVäkivaltaon Suomessa
alkaen
tynyt 1960-luvulta
"\,4ikivalta on lisäiint'7n1,tsuomessa
vhtäiaksoisestiruodesta 1993 alkaväkivaltaon lisädnwen.itseasiassa
nlt lasalSeslllyC'U-tulTrlta
U*r"n.]

[- '
hampaitaheidän suustaan,koskahe
eivätosaapuhua asioistaan.He ovat
lukossaja osaavatvain toimia: olla
väkivaltaisial'

Nuorenpitää |öytääarvoista
elämälleentarkoitus
Timo Purjo kertoo, että keskustelujen arulla NFG:ssäyritetään oivaltaa,miten syvällänuorten ongelmat
ovat.
"Siinä arvokeskusteluon hYvin
tärkeätä.Mietimme, että he jotka
ovat ajautuneetesimerkiksiväkivalmillaisetarvot heillä
lan kierteeseen,
on. Useinnc ovatsuppeat:voimaja
väkivalta.Jaheilläor.rkaksi isoahrnnetta:pelkoja vihai'
"Toimintamme ei silti ole ongelmakeskeistäeikä ratkaisukeskeistä.
llskon.ettöiokaiseen Se on arvokeskeistä
jo yli kolmetuhatta nuortayli 450erilaisesmkeskusteluryhmösö..
ja tarkoituskeson osallistunut
"Toimintaamme
ntöistönuoristajöö jonkinlainen-pysyvöjötki toiminnastomme.Uskon,ettö kylvömmeainakin vöhiin hyviä siemeniö"'
keistä.Nuoren pitää löltää oikeista
on
nuortenauttamisesta
fiÅi puao miittii.'samalta hön'on'petiynytsiitö,mitenpaljon aikaa vakavastioi.reile.v.ien
arvoistaelärnälleenoikeattukoitusl'
eri töhteistöia siltirahan riittövyydenöpalkkoihin
pois,kui Nfe:n tuimintaanpitaa haatiarahoitustatukemattomista
"Voimme myöskatsoahyvän elokatkolla
ovat
aina
ja Åuihin kutuihin ei ole vaimuutta kuin korkeintaanvuodeksikerrallaan, Kaikki työsuhteet
keskustellasiitä.Kun nuort
kuvanja
'vuosittain.
"Mikseitoimintaa voitaisi rahoittaa yhdestöpaikasta,ja milsi tömön pitöd muutenkin olla töllaista
ja ar
oppii puhumaanlunteisliiatl
jotkuvaataistelua?'
trpaamisehkälcymmenerr
voistaan
kerran jälkeen,tuntuu hienolta.Yhtääolla samatarvot ja meidänkir.rpi- täkkiä täysin lukkiutunut nuori saa
Non FightingGenerationry
sanotuksi,että häne1läon pahaolla,
tää antaatoistenauttaaja rakastaaitlö1tyykö apuai'
puhtaasseämmel'
ja
huolimaltaseon
vuonna1996, nimestään
on perustettu
Yhdistys
"Uskon,että lopptrpeleissä
närnä
menetelTimo Purjo piirtää fläPPitaululle
tarkoituson kehittääkasvatuksellisia
Yhdistyksen
ti suomalainen.
auttaYhdistyksen
jäävuoren.Sen huipulla lukee "toi- r.ruoretpärjäävät elärnässäänjopa
asuviennuortenauttamiseen.
miä,jotkasopivatSuomessa
nuoriinja niihinnuoriin, mintatavat'l Toiseksilähinnä huip- paremmin kuin monet muut. Heille
käyttäviin
väkivaltaa
tai päihteitä
mistybkohdistuu
käyttöäperheissään. pua lukee 'hsenteet'lKolmanneksi s1mt1ry
jotkaovatjoutuneetkokemaan
tai päihteiden
väkivaltaa
kosketusomiin tunteisiinsal'
Niiskeskusteluryhmät.
on elämäntaidolliset
toimlntamuoto
Pääasia[linen
lukee 'tunteet" ja alimylimpänä
-tiimit.
ovatKeepCooltiimit ja KeepStraight
tä tunnetuimmat
Myllypuron Tasoristeyksestä
vähintään maisena'ärvot'l
valitunteemanympärillekerranviikossa
Tiimitkokoontuvat
"Jäär,uorimalli
on NFC:n perus- levottomiin
Tuhkimoihin
nuorta,iotkaoireikahdeksaan
kymmenenkertaa.Ryhmänkokoon neljästä
juttu. Senar,'Lrlla
rassaammenuorten
on mukanaohiaaja
Ryhmässä
tavalla.
levatsamalla
tunnekanavaa auki'l Timo Purjo Timo Purjo kertoo, että suomalaiskirjanVäTimoPurioon vuonna2008toimittanut
toiminnanjohtaja
NFG:n
kirjakaupal
myyvät
Sitä
kertoo. "Yritämme tuoda nuorten ten poikien pahoinvointi on ollut
aikuisuuteen.
vastuulliseen
nuoruudesta
kivaltaisesta
muutakinväriäkuin mtrs- pitkään tiedossa.Kun pojat tulevat
tunteisiin
vmoäriSuomen.
taa tai mustavalkoista. Yritämme NFG:n toimintaan mukaan,Helsinsaada sinne värikartan, sateenkaa- gissähe aloittavatusein Mylllpuron
Tila on niren kaild<invärejä.Että nuori voi tilojen Tasoristeyksestä.
tasoristeys.VR:n
Ti'ttöjen tekemä väkivalta kasvaa ta. On tosiasia,ettänuorilla on vaka- tunteamuutakin kuin mustaaahdis- mensämukaisesti
via ongelmia,eivätkär.repoistu kiel- tusta, pelkoa ja vihaa. Meille on vanhoistajunavaunuistaon irrotettu
jatkuvastija nopeastii'
istuintuoleja,ja seinälläon tasoriskun nuoren tunmahtavakoken-rus,
tai vähättelemä11äl'
"Oikeuspoliittisen tutkirnuslai- tämä11ä
teys-liikennemerkkejä.Siellä lukee:
luottailoa,
alkaa
tulla
nemaailmaan
"Nuorten
tarkoituksettomuuden
toksen mukaan lähes 80 prosenttia
Nor.r Fighting Zone, väkivallaton
nuoris- ja tyhjyyden tunne, sekänäköalojen mustaja rakkauttal'
helsinkiläisislä
I B-r,uotiaista
r,yöhyke.
"Vaikka
katu-uskottavia
olemme
våkivalta miehistäon joutunut elämänsäai- ja toivon puute purkautuvat
"Kun pojat tulevattänne,he ovat
kanaväkivallankohteeksi.Yli puolta tana, lisäänt1vänäalkohoiin kä1ttö- riijiä, puhumme asioistaniiden oiHeidän
tasoristeyksessä.
elämänsä
arvotapahtuu
Se
taas
nimillä.
keilla
Mielija
miehistäon lyöty,noin 40 prosenttia nä itsensäturruttamisena.
hyvää haetaan kummallisista elä- jen kautta.NFG:ssäon ylevät arvot, pitää päättää,mihin suuntaan eläniin, että siitä on jäzin1tjälki. Noin
suoraanantiikista:hyr.ys, totuus ja mässäänkääntyvät'lTimo Purjo
25 prosenttiamyötää itse pahoinpi- myksistäi'
kalustamisesta.
"Meid:in aikuistenon avattavasil- kauneus.Niiiden johdannaisiaovat kertoo s1'rnbolisesta
delleensätoistal'
on nimelprojekti
uusin
joilla
Ti.ttöjen
piton
arvot,
todelliset
kaikki
pitaa
huohata
"Kouluterveystutkimus vuodelta mämme. Nuorten
-fuhkimot.
2008viittaa siihen,että sarnansuun- mata kaikessa alastomuudessaan. kär päälle rnerltirystä.Kauneusei täänLevottomat
"Tltöt ovat keksineetitse projekvaan
ulkonäköä,
Mitkään näennäisratkaisut eivät tarkoitapinnallista
taiset lur''ut ovat valtakunnallisial'
tinsa nimen. Tlttöjen projektilia eh"Vuoden 2007 ja2008 tuoreet rienääriitä. Nuorten tarve löltää elä- syvällistäkauneuttai'
"Emme 1'ritäolla nuorille valista- käisemme muun muassa valettua
kostilastot osoittavat, että väkivalta målleentarkoitusjää muuten tä1tty\'llätjia, jotka menevdtryhmän eteenPu- ty'ttöjen seurusteluväkivaltaa.
ja myös mättä.Heitä pitää auttaal'
entisestään
on lisääntim1'l
q,töt
että
on
niin
usein
tävän
rYhmässä
Ihmettelemme
humaan.
Päin,
raaistunut. Keszillä2008 myönnetitseämmeja omia tun- hakkaavat poikaystäviään, eivätkä
omaa
kaikki
tiin jopa rehellisesti,ettäväkivaltaliArvot antiikin ihanteista:
teitamme ja arvojamme. Keskuste- pojat teemitäänl'
säänt1ykouluissaja pahoinpitelyitä hyvyys,totuusja kauneus
Timo Purjo korostaa,että Ensi-ja
luryhmien toiminta lähtee sYkkion kouluissa nyt enemmän kuin
liiton Vaiettu narseus
turvakolien
kertoo
omis
kun
ohjaaja
sillä,
mään
hiin
Timo Purjo korostaakin, että
koskaanl'
ja miten ai- -tutkimus toi vastikäänesiin sen,et" Pääfläjien
muo- haluaisiherättääkansanliikkeenar- ta vastoinkäymisistään
muotihokemaksi
koo niistä selvitä. Keskustelemme tä naiset ovat yhtä väkivaltaisia kuin
mmallaosallanuoris- vokasvatuksen palauttamiseksi kodostunuL'suuri
elämästä,nuorten maailmastdl Ti- miehet.
ta meneeparemmin kuin koskaan teihin ja kouluun.
"Naistenväkivahailmeneeusein
"Nuoren pitää oppia viilittämärin mo Purjo sanoo.
on käsittämätöntänuorten ongel"Joskus keskustelu on todella myös epäsuoranahenkisenä väkiikä:in kuin on- ilsestään.Nuoren pitää antaamuimien vähättelemistä,
jo
valtana.Se voi tapahtua neljiin seigelmat koskisivat vain mitätöntä den rakastaaitseään.Nuorella pitää rankkaa.Nämä nuoret ovat nfikotona naiset ovat väkiosaanuorista.Myös tutkimustulok- olla oikeat arvot. Nuori ottaa oppia neet ja kokeneetniin paljon pahaa. nän sisällä:
ja lapsilleeni'
miehilleen
valtaisia
joutuisimtne
repimäär
kuin
Tuntuu
ja
pisetosoittavattäsmälleenpäinvastais- aikuisista, siksi meillä aikuisilla
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'Tämö on semeidön
juttu", kertoo Timo Purjo
jö övuorimaII ista. "Kun
olemmetulleet nuorten
kanssavuorta ylhööltö
alas eli heidiin tömön
hetkentoimintatavoistoanheidön tömön
hetkenarvoihinsa,
löhdemmekiipeömöiin
vuorta uudestaanylös.
Kun heidön arvopohjonmmuuttau,
toimintatavatkin
muuttuvat."

"Korostan, että NFG:ssäon keskusteluryhmiä myös niille nuorille,
jotka ovat kotonaan kokeneet väkivaltaa,alkoholin mukanaan tuomia
vaikeuksiatai muuta, mistä nuorelle
on tullut paha olo. liiällä käy kaikenlaisia nuoria. Tånne ovat kaikki
tervetulleital'
Timo Purjon mukaan suomalaisen yhteiskunnan tilaa kuvastaa hyvin se, että sosiaalMranomaisetja
jopa sairaaloiden nuorisopsykiatrian osastottyöntävätnuoria ulos ja
kehottavatottamaan osaaNFG-toimrntaan.
"Pois tieltä, on yhteiskunnan
asenne.Yhteiskunnallaei mukamas
ole varoja tuhlatanuoriin. Sittenlaiminlyonti maksaa yhteiskunnalle
monisatakertaisesti
enemmänl'
"Toki otamme nämäkin nuoret
kiitollisuudella vastaan. koska haluamme tukea myös heitäi'
"Mutta päättäjientoiminta on aivan karmeatal'
'Onneksi on sentäänlama. Seluo
ainakin minulle pientä toivoa paremmasta. Perinteisestiitsemurhienkin määrälaskeesilloinl'

nrtsematta.)
'Oli h1vä. Rento meininkii' (Poika, 14ruotta)
"fos mä tykkäZinitse itsestäni tälIaisenakuin olen,ei ole mitään vdliä,
mitä muut ajattelee.Joseivät tykkää,
ei seole mun ongelma.Oikeatystävät pitävät minusta tällaisena kuin
olen eikä mun tarvi mielbttää tai
muuttua miellyttääkseni heitäl'
(Poika,ikä mainitsematon.Oheista
palautettaoli edeltänlt pitkä positiivisen palautteenjakso,jossakäytiin
läpi kerta toisen jälkeen, että vaikka
joku oli haukkunut pojan täysin,
hän ei ole arvoton ihminen.)
"NFG astui mun elämäänieräänä
lokakuisenapäivåinäruonna 2006.
Yleisfiilisskolesta,perhe-elämästä
ja
kavereista oli lukion alussa tosi
maassaja tuntui että kaikki ongelmat kasaantuu yheks isoks luoreks
ja kaatuu päiille. Kaveri neuvo käymään koulukuraattorilla.- - Sainsiltä NFC:n kortin, sesanoetLänääon
jotai uusii juttui ja tarjoutu lähtee
käymäiin mun mukaan ekaakertaa.
Meininki NFG:ssävaikutti just chilliltä, kävin sellasessa
ryhmässäjossa
oli muitakin aboutmun ikiiisii mimmei. Kerran viikos kokoonnuttii
Paljonmyönteistä- valoa
pohtimaan oman elmän arvoi, tavoi löytyä,sittenkin!
pahtumii, tulevaisuuden toiveit ja
NFG:n peräänantamattomallaja haaveitaja suhdettaympäristöön,itsuurta sydäntä vaativalla pyyteettö- seensäja lfieisiin ihmisiin. Ryhmän
mällä toiminnalla on onneksi saatu loputtuu kelasin, et olis kiva jatkaa
paljon hyvääaikaan.Toivoasiis on, tällast meininkii. Menin toiseen
jos yhteiskuntasensuol
ryhmäi,in joka loppu viime keväåinä,
Annetaanpavielä nuorten itsensä senki jiilkee oli viel h1vä fiilis joten
kertoa, mitä mieltä he ovat NFG:n päätin viel syksyllåftitulla messiin,
toiminnasta. Seuraavatlainaukset jos olis jotai hauskaa viel tiedos.
ovat otteita Timo Purjon toimitta- Aloin näkee säiinnöllisestitota yht
masta kirjasta Väkivaltaisestanuo- ohjaajaa,about kahen viikon vdlein
ruudesta vastuulliseenaikuisuuteen. ja sen kaa ollaa juteltu kaikist mun
"Mietin enemmänmitä teen,kun jutuist ja mun arwoist,sellasistasioist
muistan täm:in tiiminl' (Poika, 16 mitkä liitty muhun ja mun y.rnpärisr,rrotta.)
töönl' (Tlttö, ikä mainitsemana.)
"Lähdenpois,jos tuleetappelurai
"No mä ajattelin et täiil oli jotain
joku ärsyttääl'(Poika.
l3 vuofla.)
hihhuleit, mut sit tääl oli ihan hlwii
"Parastaoli, kun sai tiimissäposiffipei!!" (Sukupuolija ikä mainitr-iivista
palautettal'(Poika,ikä mai- sematta.)
nitsematta.)
"Läpi on klty koko tunteiden
"Paljon sä saattästäpalkkaa?Mikirjoi' (Sukupuoli ja ikä mainitseten sä viitsit kuunnella tätä meidän matta.)
"Mahdollisuus tavata erilaisii ihsekoilua?"(Poika,ikä mainitsematta. Pojalla liihti kälntiin vastuunot- misiä erilaisistaasioistaselvinneinäl'
(Sukupuolija ikä mainitsemana.)
toprosessi.)
"Tiimissä h1vää oli kaikki, mutta
"Pystyi puhumaan aikuisen kanserityisestise, että kenenkäänei tar- sa ja sinua kuunneltiin tosissaanl'
vitseesittäämitädnl' (Poika. ikä mai(Sukupuolija ikä mainitsematta.)O

