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Nuorten pahoinvointi javäkivalta ovat

Elärnäntaldollista hskustelua, Keep
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kasvaneet hälyttävästi

[ool -ryhnrfä, levottomla Tuhklnroita
N u o rte n vö kiva lta i ne n köyttöyty m i n e n j a
p a hoi nv o i nti I i sö ö ntyvöt, m utta n öyttö ö si ltö,
ettö pö öttöjöt u m mistavat si I mö nsö.
Meillö kaikilla pitöisi olla mma elömön tarkoitus: kun
maapallolta aikanaan löhdemme, pallon pitaisiolla edes
jonkin verran parempi kuin tönne tullesnmme.
Lama on siunattu asia, koska silloin itsemurhaluvutkin
kööntyvöt laskuun. Nöin sanoo nuorten auttamisen
el ö m ö ntyö ksee n va I i n n ut N o n Fi ghti ng Ge n e rati o n i n
toimi nnanjohtaja Ti mo Pu rjo.

Teksti ja kuvat Paula Koskivirta Helsingin kauppakorkeakoulussa eko-
nomiki. Paha olo oli kuitenkin juur-
tunut syvdlle: hrli avioero. Sitten tuli
uusi kriisi uudessa parisuhteessa, ja tu-
li paljon muuta,

'Onneksi ystäväpariskunnan Eli-
nalla oli suurta lähimmäisen rak-
kautta. Hän auttoi kaikkia, jotka
apua tarvitsivat. Hän tuki minua
suunnattomasti ja pääsin nouse-
maanl Timo Purjo kertoo.

Elinan pgdeettömästä auttamis-
työstä Timo Purjoon nousi tunne
auttamisvelasta. Hän oivalsi pian
myös oman elämäntehtäviinsä: se oli
auttaa nuoria, joilla oli vaara syrjäy-
tyä. Sitä hiin tekee päivästä toiseen
nykyäåinkin.

"Järkytyin väkivallan
mäårästä, joten piti toimia"

Näin Timo Purjo kertoo:
"1990lw.ulla lfidin ensin vapaaeh-
toistyöhön auttamaan nuoria Hel-
singin rautatieaseman ympäristöön.
Olin myös yökahvi latoiminnassa
mukana. Jotenkin järkltyin siitä vä-
kivallan määrästä, mitä perjantai-il-
taisin ja lauantaisin kohtasin. Rupe-
sin tutkailemaan, millaista tukea
nuorille olisi tarjolla. Olisiko mitään
väkivallasta irtaantumiseen, lö)'tyi-
sikö jotakin kasvatuksellista tukea ja
kuka sitä tarjoaisii'

"Mitärin ei ollut tarjolla. Eikä ole
tarjolla nltkäiin. lähän tarpeeseen
perustin \uonna 1996 NFG:n eli
Non Fighting Generationinl'

Myllypurosm NFG:n tilojen munalla
on nimi. Se on Totuuden Sauna.

"Kun viisi tai kuusi nuorta nousee
kerrallo ahtaille lauteille, niin
ta atusti sy ntyy ki rjai mel lisesti

lömpimiö keskusteluja, jotka vievöt
elömiissö eteenpöin",

Purjo naurahtaa,

"Ensin olin yksin ilman mitäiin
palkkaa. Nyt meillä on varaa maksaa
viidelletoista tätä auttamistyötä teke-
viille pientä palkkaai'

"Palkalla ei elä leveästi, mutta nuor-
ten hädiin niikeminen ja auttaminen
oval meille sydämenasial Purjo sa-
noo. "]oka ikinen kerla, kr.rn nuori
sanoo, että hei, sä autoit mua, tunne
on mahtava. On upeata kuulla nuo-
ren elämän muuttuneen jo lyhyen-
kin kohtaamisjakson aikanal'

Timo Purjo valmistelee parasta ai-
kaa myös Tämpereen yliopiston kas-
vatustieteelliseen tiedekuntaan vä-
töskirjaa teemalla "väkivaltaisesta
nuoruudesta vastuulliseen aikuisuu-
teenl Siihen hiinellä on jo paljon ko-
kemusta, sillä kahdentoista toimin-
ta\.uotensa aikana NFG on auttanut
vli 3 000 nuorta vli 450 erilaisen
i<eskusteluryhmän al'ulla.

"Toimintamme on laajentunut
Etelä-Suomesta Länsi- ja Itä-Suo-
meen noin 50 paikkakunnalle. \&ilil-

lisesti apua ovat saaneet sadat tuhan-
net nuorel., kun otamme huomioon,
että nuoret kertovat NFG:ssä lö)tä-
mistään uusista ajatuksista kavereil-
leen, 1'mpäristöönsä, kotipihaansa.
NFG-ryhmiiliiisiä kiertää myös lu-
kuisissa kouluissa keskustelemassa
nuorten kanssal'

Vaikka lähes kaikki suomalaiset
nuoret ovat vähintäänkin kuulleet
NFG:n toiminnasta, aikuiset ihmet-
televät. mikä kumman NFG. Se ker-
too paljon siitä. miten paljon nuoria
Suomessa kuunnellaan, ja miten
paljon heidän voinnistaan icysellään.

Mutta kuunnellaan lisää, mitä Ti-
mo Purjolla on sanottavanaan:

Väkivalta on Suomessa lisään-
tynyt 1960-luvulta alkaen

"\,4ikivalta on lisäiint'7n1,t suomessa
vhtäiaksoisesti ruodesta 1993 alka-
en. itse asiassa väkivalta on lisädnw- -
nlt lasalSesll lyC'U-tulTrlta U*r"n.]

isäasiainministeriön mukaan
Suomen suurin turval-
lisuusuhka ovat syrjä1tyneet.
Seuraavan kuuden vuoden

aikana sisäasiainministeriö onkin
päättiinlt tehdä Suomesta Euroopan
turvallisimman maan. Haaste on
valtava, sillä viranomaiset eivät juuri
panosta kail<kein tärkeimpään: sp-
jältrr,misvaarassa olevien, viikivaltai-
sesti käl'ttä)'tyvien ja elämässään
paljon väkivaltaa nähneiden, tai esi-
merkiksi perheväkivallan uhreiksi
joutuneiden nuorten kasvatukselli-
seen auttamiseen.

|os Suomesta aiotaan tehdä Eu-
roopan turvallisin maa, n1t on kova
kiire antaa tukea sinne, mikä auttaa
oikeasti tekemään Suomesta Euroo-
oan turvallisimman maan. Pitää tu-
kea katutasolla pD4eetöntä autta-
mistyötä nuorten parissa työtä teke-
viä, tosissaan ia kunnolla!

Kuunnellaanpa hetki Non Figh-
ting Generation ry:n toiminnanjoh-
tajaa Timo Purjoa. Håi.neliä on pal-
jon kokemusta siitä, mistä kohta
kertoo.

Elinan lähimmäisenrakkaus
auttoi nousemaan

Nlt 56-\,uotiaan Timo Purjon omaan
nuoruuteensa kuului se. että hän oli
1960- 1970 -lur,.uilla ongelmanuori.
Ensin hiin oli pitkiiän viikivallan uh-
ri. Sitten hänestä tuli väkivallan
käyttäjä. Hän purki pahaa oloaan ai-
van samalla tavalla kuten l<gnmenet
tuhannet nykynuoret Suomessa:
mättiimåillä tosissaan turpaan sitä,
joka tielle sathri. Pää oli jatkuvasti
sekaisin viinasta.

Timo Purjolle kävi kuitenkin hy-
vin. Hänen onnistui palata koulun
penkille ja hiinen onnistui opiskella
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"Toimintaamme on osallistunut jo yli kolme tuhatta nuorta yli 450 erilaisesm keskusteluryhmösö.. llskon.ettö iokaiseen
ntöistö nuorista jöö jonkinlainen- pysyvö jötki toiminnastomme. Uskon, ettö kylvömme ainakin vöhiin hyviä siemeniö"'

fiÅi puao miittii.'samalta hön'on'petiynyt siitö, miten paljon aikaa vakavasti oi.reile.v.ien nuorten auttamisesta on

pois, kui Nfe:n tuimintaan pitaa haatia rahoitusta tukemattomista eri töhteistö ia silti rahan riittövyydenö palkkoihin
ja Åuihin kutuihin ei ole vaimuutta kuin korkeintaan vuodeksi kerrallaan, Kaikki työsuhteet ovat aina katkolla
'vuosittain. 

"Miksei toimintaa voitaisi rahoittaa yhdestö paikasta, ja milsi tömön pitöd muutenkin olla töllaista
jotkuvaa taistelua?'

Non Fighting Generation ry

Yhdistys on perustettu vuonna 1996, ja nimestään huolimalta se on puhtaas-
ti suomalainen. Yhdistyksen tarkoitus on kehittää kasvatuksellisia menetel-
miä, jotka sopivat Suomessa asuvien nuorten auttamiseen. Yhdistyksen autta-
mistyb kohdistuu väkivaltaa tai päihteitä käyttävi in nuori in ja ni ihin nuori in,
jotka ovat joutuneet kokemaan väkivaltaa tai päihteiden käyttöä perheissään.
- 

Pääasia[ l inen toimlntamuoto on elämäntaidol l iset keskusteluryhmät. Ni is-
tä tunnetuimmat ovat Keep Cool t i imit ja Keep Straight -t i imit.

Ti imit kokoontuvat val i tun teeman ympäri l le kerran vi ikossa vähintään
kymmenen kertaa. Ryhmän koko on neljästä kahdeksaan nuorta, iotka oirei-
levat samalla taval la. Ryhmässä on mukana ohiaaja

NFG:n toiminnanjohtaja Timo Purio on vuonna 2008 toimittanut kir jan Vä-
kivaltaisesta nuoruudesta vastuulliseen aikuisuuteen. Sitä myyvät kirjakaupal
vmoäri Suomen.

Ti'ttöjen tekemä väkivalta kasvaa
jatkuvasti ja nopeastii'

"Oikeuspoliittisen tutkirnuslai-
toksen mukaan lähes 80 prosenttia
I B-r,uotiaista helsinki läisislä nuoris-
ta miehistä on joutunut elämänsä ai-
kana väkivallan kohteeksi. Yli puolta
miehistä on lyöty, noin 40 prosenttia
niin, että siitä on jäzin1t jälki. Noin
25 prosenttia myötää itse pahoinpi-
delleensä toistal'

"Kouluterveystutkimus vuodelta
2008 viittaa siihen, että sarnansuun-
taiset lur''ut ovat valtakunnallisial'

"Vuoden 2007 ja2008 tuoreet ri-
kostilastot osoittavat, että väkivalta
on lisääntim1'l entisestään ja myös
raaistunut. Keszillä 2008 myönnet-
tiin jopa rehellisesti, että väkivalta li-
säänt1y kouluissa ja pahoinpitelyitä
on kouluissa nyt enemmän kuin
koskaanl'

" Pääfläjien muotihokemaksi muo-
dostunuL'suuri mmalla osal la nuoris-
ta menee paremmin kuin koskaan
on käsittämätöntä nuorten ongel-
mien vähättelemistä, ikä:in kuin on-
gelmat koskisivat vain mitätöntä
osaa nuorista. Myös tutkimustulok-
set osoittavat täsmälleen päinvastais-

ta. On tosiasia, että nuorilla on vaka-
via ongelmia, eivätkä r.re poistu kiel-
tämä11ä tai vähättelemä11äl'

"Nuorten tarkoituksettomuuden
ja tyhjyyden tunne, sekä näköalojen
ja toivon puute purkautuvat våkival-
tana, lisäänt1vänä alkohoiin kä1ttö-
nä ja itsensä turruttamisena. Mieli-
hyvää haetaan kummallisista elä-
myksistäi'

"Meid:in aikuisten on avattava sil-
mämme. Nuorten hata pitaa huo-
mata kaikessa alastomuudessaan.
Mitkään näennäisratkaisut eivät
enää riitä. Nuorten tarve löltää elä-
målleen tarkoitus jää muuten tä1tty-
mättä. Heitä pitää auttaal'

Arvot antiikin ihanteista:
hyvyys, totuus ja kauneus

Timo Purjo korostaakin, että hiin
haluaisi herättää kansanliikkeen ar-
vokasvatuksen palauttamiseksi ko-
teihin ja kouluun.

"Nuoren pitää oppia viilittämärin
ilsestään. Nuoren pitää antaa mui-
den rakastaa itseään. Nuorella pitää
olla oikeat arvot. Nuori ottaa oppia
aikuisista, ja siksi meillä aikuisilla pi-

tää olla samat arvot ja meidänkir.r pi-
tää antaa toisten auttaa ja rakastaa it-
seämmel'

Timo Purjo piirtää fläPPitaululle
jäävuoren. Sen huipulla lukee "toi-

mintatavat'l Toiseksi lähinnä huip-
pua lukee 'hsenteet'l Kolmanneksi
ylimpänä lukee 'tunteet" ja alim-
maisena'ärvot'l

"Jäär,uorimalli on NFC:n perus-
juttu. Sen ar,'Lrlla rassaamme nuorten
tunnekanavaa auki'l Timo Purjo
kertoo. "Yritämme tuoda nuorten
tunteisi in muutakin väriä kuin mtrs-
taa tai mustavalkoista. Yritämme
saada sinne värikartan, sateenkaa-
ren kaild<in värejä. Että nuori voi
tuntea muutakin kuin mustaa ahdis-
tusta, pelkoa ja vihaa. Meille on
mahtava koken-rus, kun nuoren tun-
nemaailmaan alkaa tulla iloa, luotta-
musta ja rakkauttal'

"Vaikka olemme katu-uskottavia
riijiä, puhumme asioista niiden oi-
keilla nimillä. Se taas tapahtuu arvo-
jen kautta. NFG:ssä on ylevät arvot,
suoraan antiikista: hyr.ys, totuus ja

kauneus. Niiiden johdannaisia ovat
kaikki todelliset arvot, joilla on pit-
kär päälle rnerltirystä. Kauneus ei
tarkoita pinnal l ista ulkonäköä, vaan
syvällistä kauneuttai'

"Emme 1'ritä olla nuorille valista-
jia, jotka menevdt ryhmän eteen Pu-
humaan. Ihmettelemme rYhmässä
kaikki omaa itseämme ja omia tun-
teitamme ja arvojamme. Keskuste-
luryhmien toiminta lähtee sYkki-
mään sillä, kun ohjaaja kertoo omis
ta vastoinkäymisistään ja miten ai-
koo niistä selvitä. Keskustelemme
elämästä, nuorten maailmastdl Ti-
mo Purjo sanoo.

"Joskus keskustelu on todella
rankkaa. Nämä nuoret ovat jo nfi-
neet ja kokeneet niin paljon pahaa.
Tuntuu kuin joutuisimtne repimäär

hampaita heidän suustaan, koska he
eivät osaa puhua asioistaan. He ovat
lukossa ja osaavat vain toimia: olla
väkivaltaisial'

Nuoren pitää |öytää arvoista
elämälleen tarkoitus

Timo Purjo kertoo, että keskustelu-
jen arulla NFG:ssä yritetään oival-
taa, miten syvällä nuorten ongelmat
ovat.

"Siinä arvokeskustelu on hYvin
tärkeätä. Mietimme, että he jotka

ovat ajautuneet esimerkiksi väkival-
lan kierteeseen, millaiset arvot heillä
on. Usein nc ovat suppeat: voima ja

väkivalta. Ja heillä or.r kaksi isoa hrn-
netta: pelko ja vihai'

"Toimintamme ei silti ole ongel-
makeskeistä eikä ratkaisukeskeistä.
Se on arvokeskeistä ja tarkoituskes-
keistä. Nuoren pitää löltää oikeista
arvoista elärnälleen oikea ttukoitusl'

"Voimme myös katsoa hyvän elo-
kuvanja keskustella siitä. Kun nuort
oppi i  puhumaan lunteisl i iat l  ja ar
voistaan ehkä lcymmenerr trpaamis-
kerran jälkeen, tuntuu hienolta. Yh-
täkkiä täysin lukkiutunut nuori saa
sanotuksi, että häne1lä on paha olla,
lö1tyykö apuai'

"Uskon, että lopptrpeleissä närnä
r.ruoret pärjäävät elärnässään jopa

paremmin kuin monet muut. Heille
s1mt1ry kosketus omii n tunteisiinsal'

Myl lypu ron Tasoristeyksestä
levottomiin Tuhkimoihin

Timo Purjo kertoo, että suomalais-
ten poikien pahoinvointi on ollut
pitkään tiedossa. Kun pojat tulevat
NFG:n toimintaan mukaan, Helsin-
gissä he aloittavat usein Mylllpuron
tilojen Tasoristeyksestä. Tila on ni-
mensä mukaisesti tasoristeys. VR:n
vanhoista junavaunuista on irrotettu
istuintuoleja, ja seinällä on tasoris-
teys-liikennemerkkejä. Siellä lukee:
Nor.r Fighting Zone, väkivallaton
r,yöhyke.

"Kun pojat tulevat tänne, he ovat
elämänsä tasoristeyksessä. Heidän
pitää päättää, mihin suuntaan elä-
mässään kääntyvät'l Timo Purjo
kertoo s1'rnbolisesta kalustamisesta.

Ti.ttöjen uusin projekti on nimel-
tään Levottomat -fuhkimot.

"Tltöt ovat keksineet itse projek-
tinsa nimen. Tlttöjen projektilia eh-
käisemme muun muassa valettua
ty'ttöjen seurusteluväkivaltaa. \'llät-
tävän usein on niin Päin, että q,töt
hakkaavat poikaystäviään, eivätkä
pojat tee mitäänl'

Timo Purjo korostaa, että Ensi- ja

turvakol ien l i i ton Vaiettu narseus
-tutkimus toi vastikään esiin sen, et-
tä naiset ovat yhtä väkivaltaisia kuin
miehet.

"Naisten väkivaha ilmenee usein
myös epäsuorana henkisenä väki-
valtana. Se voi tapahtua neljiin sei-
nän sisällä: kotona naiset ovat väki-
valtaisia miehilleen ja lapsilleeni'
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"Korostan, että NFG:ssä on kes-
kusteluryhmiä myös niille nuorille,
jotka ovat kotonaan kokeneet väki-
valtaa, alkoholin mukanaan tuomia
vaikeuksia tai muuta, mistä nuorelle
on tullut paha olo. liiällä käy kai-
kenlaisia nuoria. Tånne ovat kaikki
tervetulleital'

Timo Purjon mukaan suomalai-
sen yhteiskunnan tilaa kuvastaa hy-
vin se, että sosiaalMranomaiset ja
jopa sairaaloiden nuorisopsykiat-
rian osastot työntävät nuoria ulos ja
kehottavat ottamaan osaa NFG-toi-
mrntaan.

"Pois tieltä, on yhteiskunnan
asenne. Yhteiskunnalla ei mukamas
ole varoja tuhlata nuoriin. Sitten lai-
minlyonti maksaa yhteiskunnalle
monisatakertaisesti enemmänl'

"Toki otamme nämäkin nuoret
kiitollisuudella vastaan. koska ha-
luamme tukea myös heitäi'

"Mutta päättäjien toiminta on ai-
van karmeatal'

'Onneksi on sentään lama. Se luo
ainakin minulle pientä toivoa pa-
remmasta. Perinteisesti itsemur-
hienkin määrä laskee silloinl'

Paljon myönteistä - valoa
voi löytyä, sittenkin!

NFG:n peräänantamattomalla ja
suurta sydäntä vaativalla pyyteettö-
mällä toiminnalla on onneksi saatu
paljon hyvää aikaan. Toivoa siis on,
jos yhteiskunta sen suol

Annetaanpa vielä nuorten itsensä
kertoa, mitä mieltä he ovat NFG:n
toiminnasta. Seuraavat lainaukset
ovat otteita Timo Purjon toimitta-
masta kirjasta Väkivaltaisesta nuo-
ruudest a v astuulli s een aikuisuuteen.

"Mietin enemmän mitä teen, kun
muistan täm:in tiiminl' (Poika, 16
r,rrotta.)

"Lähden pois, jos tulee tappelu rai
joku ärsyttääl'(Poika. l3 vuofla.)

"Parasta oli, kun sai tiimissä posi-
r-iivista palautettal' (Poika, ikä mai-
nitsematta.)

"Paljon sä saat tästä palkkaa? Mi-
ten sä viitsit kuunnella tätä meidän
sekoilua?" (Poika, ikä mainitsemat-
ta. Pojalla liihti kälntiin vastuunot-
toprosessi.)

"Tiimissä h1vää oli kaikki, mutta
erityisesti se, että kenenkään ei tar-
vitse esittää mitädnl' (Poika. ikä mai-

'Tämö on se meidön
juttu", kertoo Timo Purjo
jö övuori ma I I ista. " Ku n
olemme tulleet nuorten
kanssa vuorta ylhööltö
alas eli heidiin tömön
hetken toiminta-
tavoistoan heidön tömön
hetken arvoihinsa,
löhdemme kiipeömöiin
vuorta uudestaan ylös.
Kun heidön arvo-
pohjonm muuttau,
toimintatavatkin
muuttuvat."

nrtsematta.)
'Oli h1vä. Rento meininkii' (Poi-

ka, 14 ruotta)
"fos mä tykkäZin itse itsestäni täl-

Iaisena kuin olen, ei ole mitään vdliä,
mitä muut ajattelee. Jos eivät tykkää,
ei se ole mun ongelma. Oikeat ystä-
vät pitävät minusta tällaisena kuin
olen eikä mun tarvi mielbttää tai
muuttua miellyttääkseni heitäl'
(Poika, ikä mainitsematon. Oheista
palautetta oli edeltänlt pitkä positii-
visen palautteen jakso, jossa käytiin
läpi kerta toisen jälkeen, että vaikka
joku oli haukkunut pojan täysin,
hän ei ole arvoton ihminen.)

"NFG astui mun elämääni eräänä
lokakuisena päivåinä ruonna 2006.
Yleisfiilis skolesta, perhe-elämästä ja
kavereista oli lukion alussa tosi
maassa ja tuntui että kaikki ongel-
mat kasaantuu yheks isoks luoreks
ja kaatuu päiille. Kaveri neuvo käy-
mään koulukuraattorilla. - - Sain sil-
tä NFC:n kortin, se sano etLä nää on
jotai uusii juttui ja tarjoutu lähtee
käymäiin mun mukaan ekaa kertaa.
Meininki NFG:ssä vaikutti just chil-
liltä, kävin sellasessa ryhmässä jossa
oli muitakin about mun ikiiisii mim-
mei. Kerran viikos kokoonnuttii
pohtimaan oman elmän arvoi, ta-
pahtumii, tulevaisuuden toiveit ja
haaveita ja suhdetta ympäristöön, it-
seensä ja lfieisiin ihmisiin. Ryhmän
loputtuu kelasin, et olis kiva jatkaa
tällast meininkii. Menin toiseen
ryhmäi,in joka loppu viime keväåinä,
senki jiilkee oli viel h1vä fiilis joten
päätin viel syksyllåfti tulla messiin,
jos olis jotai hauskaa viel tiedos.
Aloin näkee säiinnöllisesti tota yht
ohjaajaa, about kahen viikon vdlein
ja sen kaa ollaa juteltu kaikist mun
jutuist ja mun arwoist, sellasist asioist
mitkä liitty muhun ja mun y.rnpäris-
töönl' (Tlttö, ikä mai nitsemana.)

"No mä ajattelin et täiil oli jotain
hihhuleit, mut sit tääl oli ihan hlwii
ffipei!!" (Sukupuoli ja ikä mainit-
sematta.)

"Läpi on klty koko tunteiden
kirjoi' (Sukupuoli ja ikä mainitse-
matta.)

"Mahdollisuus tavata erilaisii ih-
misiä erilaisista asioista selvinneinäl'
(Sukupuoli ja ikä mainitsemana.)

"Pystyi puhumaan aikuisen kans-
sa ja sinua kuunneltiin tosissaanl'
(Sukupuoli ja ikä mainitsematta.) O
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