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Kohtaam i sp e dago giikka
nuorisokasvatuksessa
TIMO PURJO

Viikoittain satoja nuoria kokoontuu
muutaman hengen pienryhminä kes-
kustelemaan hyvyydestä, totuudes-
ta ja kauneudesta. He etsivät elämäl-
leen tarkoitusta. Nuorten mukana
ryhmän dialogiin osallistuu aikui-
nen, jonka tarkoituksena on vaikut-
taa nuorten ajatteluun paljastamalla
oma epätäydellisyytensä ja kesken-
eräisrytensä. Tämä aikuinen suhtau-
tuu nuoriin heidän nuoruuden viis-
auttaan kunnioittavasti.

Nuorisokasvatusjärjestö Non Figh-
ting Generation ry:ssä on kehitetty
elämäntaidollis-filosofinen tapa koh-
data nuoret heidän ongelmatilanteis-
saan. Taustalla on kasvatusfilosofia ia
filosofia laajemminkin, josta olen joh-
tanut kasvatusajattelun, joka perustuu
pääosin Lauri Rauhalan holistiseen,
eksistentiaalis-fenomenologiseen ih-
miskäsitykseen, mutta myös Viktor
E. Franklin logoterapiaan ja logofilo-
sofiaan. Näistä taustoista on syntynyt
käyttämämme kohtaamispedagogiik-
ka (Purjo 2006).

Kohtaamispedagogi ikka

Logoterapian kehittajän Viktor F.
Franklin suurimpana ansiona voita-
neen pitää - aivan samoin kuin Suo-
messa Lauri Rauhalan (Rauhala 2005)
- pyrkimystä psykoterapian, kasvatus-
j a ihmistyön inhimillistämiseen. Iokai-
nen kasvattaja ja ihmistyön tekijä on
väistämättä kietoutunut tietoisesti tai
tiedostamattaan joihinkin ennakko-
käsityksiin kasvatustyönsä kohteesta,
ihmisestä. Vastuullinen ihmistyöläi-
nen tai kasvattaja muodostaa tietoises-
ti oman ihmiskäsityksensä.

Tarkoitukseni on esitellä kohtaa-
mispedagogian näkökulmasta, miten
logoilosofian tarkoituskFsymyksen
merkitys nuorten kasvatustyöhön. Ky-
symystä elämän tarkoituksellisuudes-
ta voidaan myös pitää Franklin filoso-
fi an keskeisimpänä, ydinkysymyksenä

(Riemeyer 2007). Tarkastelen logo-
terapiaa psykoterapeuttisena paran-
tamisen taitona, joksi Franklin oppia
voidaan kuvata (Lukas 2006; pykåläi-
nen 2005).

Rauhala rinnastaa eri teoksissaan
toisiinsa kasvatuksen ja psykoterapi-
an pitäen psykoterapiaa yhtenä eri-
tyiskasvatuksen muotona. Ios sana
parantaminen korvataan sanalla vai-
kuttaminen, voidaan kuvauskin vaih-
taa muotoon "(erityis)kasvatuksellis
en vaikuttamisen taito', jolloin ollaan
pedagogian, kasvatustaidon ytimessä.
Sen perustaksi logofilosofiasta tarjou-
tuva tahto tarkoituksen löytämiseen
antaa hedelmällisen lähtökohdan pe-
dagogiikan kehittelylle.

Tarkoituskysymyksen
merki tyksel l isyys nuori l le

Nuoruus on kokonaisvaltaisesti vai-
kuttavien muutosten, epävarmuuden
kokemuksen j a voimistuneen kysymi-
sen aikaa. Teini-ikään edennvt nuori
herää vahvasti itsetajuisuuteen, johon
liittyy myös eksistentiaalisten'kyry-
mysten, kuten elämän tarkoitukselli-
suuden pohtiminen (Skinnari 2001;
Frankl 2007). Kaikessa jyrkkyydes-
sään voi kysymys elämän tarkoituk-
sesta saada nuoren kokonaan valtaan-
sa ja musertaa hänet. Seurauksena
voi olla tuhokäyttäytymistä joko it-
seen suuntautuvana tai toisiin koh-
distetun väkivallan muodossa. Jotkut
nuoret viiltelevät itseään tai ajautuvat
äärimmillään itsemurhaan. Toiset oa-
hoinpitelevät muita tai sryllistryät jo-
pa henkirikoksiin. Pahimmillaan voi
lopputuloksena olla Kauhajoen, foke-
lan tai Myyrmannin kaltäiset trage-
diat. Nuorison tuomitsemisen siiaan
olisikin ymmärrettävä tehdä oikea
johtopäätös: nuoria ei saa jättää kysy-
misessään yksin! Ihminen, joka etsii
yksin tarkoitusta, ei voi siinä onnis-
tua; sen sijaan hän voi löytää tarkoi-
tuksettomuuden ja mielettömyyden
(Funke 1984).

Frankl ilmaisee jatkuvasti huolensa
erityisesti nuorista ja heidän tilastaan
nyky-yhteiskunnassa. Perusteen pää-
teoksensa Arztliche Seelsorge kirjoit-
tamiseen hän sai yhteiskunnassa ylei-
sesti vallitsevasta elämän tarkoituksen
epäilemisest ä ja laajille levinneestä tar-
koituksettomuuden tunteesta. Varsin-
kin nuoret kärsivät yleismaailmalli-
sesti tarkoituksettomuuden tunteesta,
eksistentiaalisesta tyhjiöstä. 1980-lu-
vulta lähtien on Suomessa puhuttu vh-
teiskunnallisesta arvotyhiiåstä sambin
kuin perinteiden katoamisesta. Mieles-
täni kyse on kokonaisvaltaisemmasta
ilmiöstä, eksistentiaalisesta tyhjiöstä.

"Onko väkivalta nuorten i.ysy-ys
vastauksiimme?" oli jonkin lukemani
lehtikirjoituksen otsikko, ioka on iää-
nyt mieleeni. Nykynuorei eivät odo-
ta valmiita vastauksia, mutta he odot-
tavat vastauksia omaan kysymiseensä.
Saattaa olla jopa hälyttiivää; jos nuori
ei esitä kysymystä elämänsä tarkoituk-
sesta, koska todennäköisesti se kuiten-
kin askarruttaa häntä eikä päästä hän-
tä irti siitä, vaan saattaajopa ajaa hänet
epätoivoon (Funke 1984).

Tien näyttäminen tarkoi tuksi in
ja arvoihin

Ihminen on yleensä tietoinen tarpees-
taan löytää elämälleen tarkoitus: 

"raar-sä tutkimuksessa 87 prosenttia nuorista
ilmoitti tarvitsevansa jonkin ihanteen
elämänsä tarkoitukseksi (Frankl 2007).
Nuorten mielenterveys on puhuttanut
paljon viime aikoina. Olisi hvödvllistä
huomioida ennaltaehkäisevässä' mie-
lenterveystyössä, että ihmisen suun-
tautuminen tarkoitukseen ja arvoihin
on suoraan verrannollinen hänen mie-
lensä tervelteen (Frankl 2007).

Tarvitaan rohkeutta kysellä ääneen
elämänsä tarkoitusta. Nuorten keskus-
teluryhmissä annetaan nuorille tun-
nustusta ja kannustetaan nuorta roh-
keasti etsimään omia vastauksiaan
elämän kysymyksiin. Nuori tarvit-
see meitä aikuisista tiennäyttäjinä täl-



lä pitkällä ja vaikealla elämäntarkoi-
tuksen etsimisen ja löytämiseen tiellä,
joka jatkuu koko elämän ajan. (Funke
1984.) Vaikka nuoret haluavat itse teh-
dä omat valintansa - johon heillä on
myös täysi oikeus siihen samalla sisäl-
tyvine vastuineen ja erilaisine seurauk-
sineen -, he myös odottavat virikkeitä
elämänkäsitystensä muodostamiseen.
He tarvitsevat kasvamaan saattamista
(Hollo 1952),joka johtaa myös elämän
tarkoituksen löytymiseen.

Totuudellisuuden kehitq,nnistä voi-
daan pitää ajattelun yleisenä ihantee-
na, joita ihanteita nuoret kaipaavat.
Nuorta on innostettava etsimään omaa
henkilökohtaista tietoaan totuudesta.
Totuudenmukaisuus ajattelussa on en-
simmäinen askel ihmisbrmisen tiellä.
Toinen askel on sydämen sivistys tai sy-
dämen viisaus, kyky tuntea, miltä toi-
sesta tuntuu ja asettua toisen asemaan.
Tätä empaattista eläyfmi.k/qfä yh-
distett)'nä ihmisen esteettiseen tajun-
taan voidaan kutsua myös kauneudek-
si. Kolmas askel ja lopullinen päämäärä
ihmist)'rnisen tiellä on toisen ihmisen
ja maailman hyväksi toimiminen, eetti-
slys tai hyofy.. (Skinnari 2001.) NyLy
päivänäkin voimme juurruttaa arvom-
me jo Platonin esittämiin hyvyyteen,
kauneuteen ja totuuteen.

Mitä käsi tetään tarkoi tuksel la?

Elämän tarkoitukseen ei useinkaan
löydy kattavaa vastausta ihmisen elin-
aikana. |os nuori nä1'ttää joutuneen tei-
ni-iälle tyypillisessä maailmantuskas-
saan epätoivon valtaan, otamme esille
ja tutkimme nuoren kanssa hänen elä-
mänsä tarkoitusta. Mikä tarkoitus on
minun elämälläni? Miten elän tai pa-
remminkin, miten minun tulisi elää?
Näistä kysymyksistä keskustelemme
nuorten kanssa. (Riemeyer 2007.)

Ilman merkityksiä, päämääriä, ar-
voja ja ihanteita on vaikea elää. Frank-
lin käsitteistössä arvot ovat ihmisten
hyväksymiä tietyssä kulttuurissa ja ne
muuttuvat ja mukautuvat ajan saatossa
ihmisten tarpeisiin ja yhteisön eetok-
seen. Arvojen maailmasta muodostu-
vat ihmisen laajat tarkoitusmahdolli-
suudet. |okaisena yksittäisenä hetkenä
tarjoutuu ihmiselle tuhansia mahdolli-
suuksia, joista hän voi kuitenkin valita
vain yhden, jonka hän toteuttaa. Tilan-
teen toteuttaakseen ihmisen on ym-
märrettävä sen tarkoitus ja tartuttava

siihen, tehtävä se todelliseksi. Tarkoi-
tus on tässä merkityksessä sekä subjek-
tiivinen henkilökohtaisuudessaan että
relatiivinen tilannekohtaisuudessaan;
tarkoitus on siten aina ainutlaatuinen
ja ainutkertainen. (Frankl 2007.)

Näihin hetken tarkoitustarjouksiin
vastaamisessa avautuu tie kohti tarkoi-
tuksellista elämää. Iokainen hetki an-
taa uuden tilaisuuden, johon minun on
vastattava joko tarttumalla siihen jape-
lastamalla se samalla omaan mennei-
syyteeni tai menettämällä se ikuisesti.
Onnellisuutta tuottavaa on tietoisuus
siitä, että tulevaisuuteni riippuu jol-
lain - vaikka vain vähäiselläkin tavalla
- omista päätöksistäni, joita teen joka
hetki. Samalla korostuu ihmisenä ole-
misen vastuullisuus. Tarkoituksellinen
elämä voi toteutua vain suuntautumi-
sessa arvojen maailmaan, toteuttamal-
la arvotajuntaan ja arvojen mukaisiin
päämääriin perustuvia tekoja. (Frankl
2007)

Edellä esitetyn perusteella pidän jo-
pa eettisesti arveluttavana ja vastuutto-
mana sellaista kasvatusta, johon ei si-
sälly arvojen maailman suunnattoman
runsauden esillä pitämistä ja elämisen
tarkoitusten pohdintaa. Olemme kor-
vanneet nuorisokasvatustycissämme
elämän tarkoitus -käsitteen ilmaisulla
elämisen tarkoitukset kuvastaaksem-
me siihen kuuluvan sekä lukematto-
mat hetken tarkoitukset että elämän

perimmäisen tarkoituksen.
Vähin, mitä aikuisina voimme teh-

dä, on lakata pitämästä tällaisia kysy-
myksiä esittäviä nuoria häiriintyneinä.
Koska yksin jääminen elämän tarkoi-
tuksen kysymisessä voi kuitenkin joh-
taa häiriintyneisyyteen tai vieläkin va-
kavampiin seurauksiin, on meidän
vanhempien ihmisten tunnettava vas-
tuumme ja myös vastattava nuorten
tähän asti kuulematta jääneeseen huu-
toon elämän tarkoituksen perään. Eet-
tisen oikeutuksen ja velvollisuuden
lähtökohtana on Franklin filosofian
mukaisesti ihmisen olemukseen kuu-
luva tahto tarkoituksen löytämiseen .

Miten nuorten kanssa
vuorovaikutetaan?

Filosofinen aikakauslehti niin & näin
412007 srsälsi monenlaisia pohdinto-
ja filosofisen ja pedagogisen vuoro-
vaikutuksen luonteesta. Seuraavassa
hyöd1mnän yhdistellen ja soveltaen ky-
seisen lehden eri kirjoittajien esittämiä
ajatuksia ja ideoita niin, että erillisten
lähdeviittauksien käyttäminen on vai-
keaa. Arto Tukiainen ja Elli Arivaara
on kuitenkin erityisesti syytä mainita.
|ussi Kotkavirta kommentoi kirjoituk-
sessaan Hannu |uuson väitöskirjaa ja
toteaa, että pedagogisen morovaiku-
tuksen luonnetta on tärkeää käsitteel-
listää.

Nuorten kanssa käyttämäämme pe-
dagogiikkaamme voidaan kuvata kä-
sitteillä keskustelu, dialogi ja dialek-
tisuus. Keskustelulla viittaan Perttu
Salovaaran loistavaan oivallukseen sa-
nan merkityksestä: keskustelua ohjaa
keskus, jonka ympäri käyskennellään
keskustelussa. Kunakin tapaamiskerta-
na keskitytään nuorten kanssa tiettryn
teemaan. kuten elämisen tarkoituk-
siin, arvoihin, tunteisiin, asenteisiin,
toimintatapoihin jne.

Dialogisessa, aidossa vastalrroroi-
sessa kohtaamisessa tähdätään asioi-
den avautumiseen, viisauden väläh-
dyksiin, joiden ansiosta ymmärrys
kasvaa ainakin hiukan. Dialogiin osal-
listujia - sekä aikuista että nuorta -
voidaan pitää tutkimusmatkailijoina
tai etsijöinä jatkuvalla elämän matkal-
la. Ainutkertaisina ja ainutlaatuisina
matkakumppaneina j aamme keskinäi-
siä kokemuksiamme, rikastamme tois-
temme matkoja. Matkailu varsinkaan
nuorten kanssa ei voi kuitenkaan ol-
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la pelkkää ihmettelyä, hapuilua ja har-
hailua, vaan sen on oltava ratkaisuja
etsivää, kiinnekohtia ja suuntia löytä-
vää. Silti, vaikka toimimme yhteistyös-
sä muiden kanssa ja toistemme ohjeita
ja neuvoja kuunnellen, on totuus elä-
mästä lopulta jotain, mikä jokaisen,
myös nuoren, on itse löydettävä.

Rauhala (2005) kuvaa dialogia ko-
kemukselliseksi vastavuoroisuudeksi,
jossa osapuolten kesken vallitsee mie-
len sisältöjen vaihdettavuuden periaa-
te. Dialogin välityksellä vaikutettaes-
sa toteutuvat sekä inhimillislyden että
eettisen hyväks1ttäryyden perusvaati-
mukset siten, että nuori voi kieltäytyä
omaksumasta niitä merkityssuhtei-
ta, joita hänelle välitetään tai hänessä
herätetään. Nuori ottaa vaikutuksen
vastaan omaan ymmärrykseensä Pe-
rustuvan kritiikin kautta. Näin vapa-
us tekemistään valinnoista ja samal-
la vastuu niiden seurauksista jää yksin
nuorelle. Nuoren kanssa filosofoinnis-
sa etsitään ja rakennetaan hänen omaa
'ääntään' hänen elämismaailman-
sa kannalta merkityksellisissä asiois-
sa. Eksistentiaalis-fenomenologisena
lähtökohtana on sen kysyminen, mi-
tä hyvä elämä tarkoittaa nuoren omas-
ta näkökulmasta ja hänen tähänastisen
henkilöhistoriansa pohjalta. (|uuso
2007.)

Kolmas kasvatuspedagogiamme
kulmakivi on dialektisuus, jolla tarkoi-
tamme vastakkaisten kommunikointi-
tyylien, validaation ja konfrontaation,
samanaikaista käyttöä (Linehan 1993).
Kohdatessaan nuoren aikuinen osoit-
taa hänelle välittävänsä ja hyväksyvän-
sä hänet ja tarjoaa näin korjaavan ja
korvaavan kokemuksen nuoren epä-
suotuisille minä- ja maailmankuvil-
le. Samalla kiinnitetään huomio nuo-
ren elämään vaatimalla, että nuori
kohtaa oman itsensä, käyttäytymisen-
sä ongelmallisuuden ja siitä aiheutu-
van muutostarpeen. Konfrontaatiossa
nuori saatetaan - häntä loukkaamat-
ta mutta suorasukaisesti - vastatus-
ten oman itselleen ilmeisen haitallisen
toimintansa tai vastauksensa kanssa.
Konfrontaatiota voidaan kuvata vas-
takkainasetteluksi kahden pääkysy-
mvksen vä1i11ä: a) onko se, mitä nuori
sanoo sama asia, kuin mitä hän ajatte-

lee, tuntee ja aikoo kä1tännössä tehdä,
ja b) onko se, mitä nuori tekee sama
asia, kuin mitä hän haluaa tehdä, mi-
tä hänen pitää tehdä, ja mitä hän voi
tehdä?

Ios kasvatuksessa luolrrttaisiin kas-
vattajan aktiivisesta vaikuttamisesta,
olisi välttämätöntä kysyä, onko silloin
lainkaan kysymys kasvatuksesta. Kan-
tilla tällainen pakon ja vapauden risti-
riita näyttä1tyi pedagogisena paradok-
sina. (Juuso 2007,73.) On kuitenkin
selkeästi erotettava käsitteellisesti toi-
sistaan manipuloiva suhde, joka veisi
myös vastuun'seurauksista pois nuo-
relta, ja konfrontoiva kohtaaminen,
jossa vapaus ja vastuu jäävät lopulta
nuorelle.

Nuori  persoonana

Filosofista dialogia harjoitetaan per-
soonasta käsin ja persoonien välillä:
kysymykset asettuvat persoonasta ja
filosofinen dialogi heijastuu takaisin
persoonaan ja hänen elämäänsä (Re-
mes 2004). Antautuminen filosofi.seen
dialogiin nuorten kanssa merkitsee
kannanottoa, että nuoret ovat persoo-
nia. Rauhala ja Frankl ovat kumpikin
esiintyneet vahvasti persoonan puo-
lustajina. Se ei kuitenkaan muodosta
riittävää perustelua sille, miksi nuoria
tulisi velvoittavasti kohdella yleensä-
kin persoonina.

Kotkavirta toteaa Matthew LiPma-
nin vastustavan lasten aliarvioimista
ja ajattelevan, että lapset ovat itse asi-
assa hyvin ajattelukykyisiä, kunhan
heille annetaan siihen mahdollisuus;
hänen mukaansa ei ole havahduttu
siihen tai haluttu myöntää, että lap-
set ovat itse asiassa persoonia. |onkun
kutsuminen persoonaksi kertoo, et-
tä hänellä on persoonuuden kannalta
keskeisiä kykyjä tai kapasiteetteja - ai-
nakin potentiaalisesti (Laitinen 2004,
201). Sekä Kant että Charles Taylor
ovat juuri tällaisen potentiaalisuustee-
sin kannalla, jonka mukaisesti ihmi-
sestä tulee persoona syntyessään. Per-
soonuudelle ominaisten potentiaalien
todellistuminen edelllttää oikeanlais-
ta kasvatusta; "ihminen voi tulla ihmi-
seksi vain kasvatuksen kauttd' (Niemi
2004, 105). Potentiaalisilla persoonil-

la, lapsilla ja nuorilla, on oikeus sel-
laisiin välttämättömiin, kasvatukselli-
siin ja muihin toimenpiteisiin, joiden
avulla heistä tulee aktuaalisia persoo-
nia. Aikuisilla on vastaavasti velvol-
lisuus tunnustaa heidät persooniksi,
olla estämättä ja toisaalta edesauttaa
persoonuuden todellistumista. |os siis
jätämme tukematta potentiaalisia per-
soonia, kohtelemme heitä eettisesti
väärin. (Laitinen 2004.)

Samansuuntaisesti argumentoi in-
himillisen, dialogisen kohtaamisen ja
elämäntavan puolestapuhuja Martin
Buber (1999) luonnehtiessaan aidon
kasvattajan suhdetta kasvatettavaan-
sa: kasvattajan, joka tahtoo auttaa kas-
vatettavansa olemuksen parhaimpia
ominaisuuksia toteutumaan, täYtW
suhtautua häneen tiettynä persoona-
na tämän potentiaalisuudessa ja tä-
män aktuaaliudessa. Juha Varto (1995)
menee vielä pitemmälle ottaessaan
lähtökohdakseen nuoren ihmisen vii-
sauden kunnioittamisen. Puhuessaan
nuoressa esiin tulevasta kysymysten
tekemisestä Varto korostaa nuorten
hämmästelyä ja epäilyä sekä erityises-
ti tarkkanäköisyyttä, joka näkee lahjo-
mattoman kirkkaasti aikuisten maail-
man läpi.

Sokrates näki eettisen elämän
mahdollisuuden dialogissa ja nuor-
ten kysymisessä sekä ehdottoman
etsimisessä. Mahdollisuudet piile-
vät tyytymättömrydessä valmiisiin,
helppoihin vastauksiin. Varto kuvaa
sanalla kaipaus suunnilleen samaa,
mitä franklilaisittain voidaan kutsua
kaipaukseksi tarkoitukseen. Nuori ei
ole tässä kaipauksessa yksin, vaan pai-
kalla on myös yhtä harhailevana itses-
tään vieraantunut aikuinen. Molem-
mat voivat yhtä lailla kasvaa eettisesti.
Nuoren viisaus voi avata uusia teitä
aikuisen mahdollisuuksiin ja toisaal-
ta aikuinen pääsee nuorta katselles-
saan ja ymmärtäessään lähemmäksi
itseään, omaa kokemistaan. Nuorten
kanssa filosofoinnin, viisauden rakas-
tamisen, pyrimme näkemään avoi-
muutena. mahdollisuuksien äärellä
olemisena, ihmiseksi tulemisen mah-
dollisuuksien projektina, jossa ajoit-
tain ylitetään se, mitä aikuiset yleensä
ovat ajatelleet ja ymmärtäneet.
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-  Non Fight in Generat ion ry (NFG ) on perustet tu vuonna 1996. Sen
tarkoituksena on kehittää kasvatuksell isia menetelmiä nuorten
auttamiseksi.

-Yhd istys toi mi i  va l ta ku n na | |  isena n uorisokasvatu sjä r jestönä, jo-
ka on er ikoistunut nuorten vakavien ongelmien, kuten väkival lan,
päihteiden käytön ja mielenterveysongelmien ehkäisyyn.

- Järjestön toiminta kohdistuu sekä väkivaltaa tai päihteitä i tse käyt-
tävi in nuor i in et tä sel la is i in nuor i in,  jotka ovat joutuneet kokemaan
väkivaltaa tai päihteiden käyttöä perheessään.

* Pääasial l inen toimintamuoto ovat elämäntaidol l iset  keskusteluryh-
mät, joiden tavoitteena on,että nuorten elämäntaidot paranevat ja
heidän elämänt i lanteensa muuttuu aiempaa suotuisammaksi .

-  Keskusteluryhmät kokoontuvat val i tun teeman -  väkival lan,  päih-
teiden tai mielenterveysongelmien * puitteissa keskustelemaan
kerran vi ikossa vähintään 10 kertaa.

- Keskusteluryhmät ovat luonteeltaan ohjattuja pienryhmiä ja ni ihin
kootaan 4-B nuorta, jotka oirei levat samantyyppisellä tavalla tai
jo iden elåmänt i lanne on samantyyppinen.

-  Keskusteluryhmiä ohjaavat NFG:n koulutetut  asiantunt i jat ,  jo i ta ol i
elokuussa 2008 järjestön palveluksessa yhteensä kymmenen.

- Yhteensä 15 työnteki jän henkilökuntamäärän perusteella on järjes-
tö kool taan keskisuur i .

- N uorisovä kival la n ja nuorten vä kiva l lattomu uskasvatu ksen ala I la
on jårjestöl le kertynyt h uomattava asiantu ntem us.

- Keskusteluryhmiä on järjestetty yl i  400 (t i lanne keväällä 2008)ja
ni ih in on osal l is tunut y l i  3 000 nuorta.
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