
I(orjaavan työn ydin on nuoren maailmalt-
kuvan ja elämäntaitojen kehittäminen
Väkivoltaisuus ei ole sairaus eikä
ihmistö voida siksi myösköön
"parantao" siitä, toteaa Non
Fighting Generation -järjestön
(N FG) toi minnanjohtaja Ti mo
Purjo artikkelissaan.
"Va rsi n ki n n u orte n väkiva lta i -
suutta voidaan pitöö elämän-
tai dolli se n o o n g e I m a n a. Siksi
n u o r i i n ko h d i st uvo n vä kiva lta-
työn on oltava luonteeltoan hei-
dän elämäntaitojaan edistävää
ja persoonallisuutta myönteises-
ti kehittävää kasvatustyötä'i hän
jatkaa.

I fäkivaltaan li i ttyy paljon puutteell isia ja

lf jopa virheell isiä käsityksiä.Yksi l i i ttyy
t vhteiskuntamme lääketieteell istvmi-

,""n . !u sen mukaiseen pyrkimykseen
nähdä kaikki  ihmisten ongelmat saira-
u ksina. Puhutaan myös psykokulttuurista
eli nyky-yhteiskunnalle tyypil l isestä psy-
kologisoinnista, jossa kaikki poikkeavuus
selitetään mielenterveysongelmiksi.

Väkival ta isuus ei  o le sairaus eikä ih-
mistä voida siksi myöskään "parantaa"
si i tä ta i  hoi taa terveeksi .  Poikkeuksia
ovat vakavasti mielisairaiksi todetut ih-
miset, jotka ovat samalla vaikeasti päih-
deongelmaisia ja jotka oirei levat muun
epäsosiaal isen käyttäytymisen ohessa
myös väkival la l la.  Varsinkin nuor issa on
tällaisia henkilöitä onneksi erittäin vähän
eivätkä Koulumurhat-kirjan kirjoittaneen
mielenterveystyön ammatt i la isen Jus-
si  Särkelän mukaan kouluampujatkaan
ol leet  miel isairai ta.  Lastenpsykiatr i  Jar i
Sinkkonen toteaa puolestaan järjestömme
tuoreessa kirjassa nuorten epäsosiaalisista
käytöshäiriöistä, että "koska persoonal-
l isuus on vasta muotoutumassa, ei per-
soonal l isuushäir iön diagnoosia aseteta
ennen kuin myöhäisessä nuoruusiässä
tai aikuisuudessa'i

Toinen näkökul- "Ennoltaehkäisyö ei ole varsi-
mavirhe liittyy,m.ie- naisten mielenterveyspalvelu-
lentervevsonqelmien
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ien lisääminen, vaan settaisen

josta on prrruitu kasvatuksellisen perustan
paljon viime aikoi- ja ympäristön tarjoominen
na. Ennaltaehkäisyä nuorille, jonka ovulla heidän
ei  o le varsinaisten
,,.'"1å"iå'"";';;i- mietensä pvsvv teftveenä:'
velujen l isääminen,
vaan sellaisen kasvatuksell isen perustan
ja ympäristön tarjoaminen nuoril le, jonka
avulla heidän mielensä pysyy terveenä.
Tarvitaan siis väkivaltaa ja mielenterveys-
ongelmia ehkäisevää nuoriin kohdistuvaa
kasvatustyötä.

Varsinkin nuorten väkivaltaisuutta voi-
daan pitää elämäntaidoll isena ongelmana.
Siksi nuoriin kohdistuvan väkivaltatyön on
oltava luonteeltaan heidän elämäntaitoja
edistävää ja persoonal I isuutta myönteises-
ti kehittävää kasvatustyötä. Mitä kasvatuk-
sell inen tai kasvattava nuorisotyö sitten
on? Si tä vois i  vaikka luonneht ia nuor i in
kohdentuvaksi työksi, jossa on tietoisena
tavoitteena vaikuttaa n uoriin arvokkai ksi
katsottujen päämäärien suu ntaisesti.Tie-
toisen kasvatustyön perustana on oltava
nuoren arvostaminen persoonana ja sen
mukaisest i  muodostet tu ihmiskäsi tys.
"Varsinaisen"nuorisokasvatuksen ja ylei-
sen nuorisotyön välisiä rajoja voidaan
hahmotella myös suhteessa menetelmäl-
I isyyden ja dialogisu uden keskeisyyteen.
Rajat ovat kuitenkin varsin häilyviä ja jyrkkä
rajanveto myös turhaa ja hyödytöntä.

Pelkkä osall isuus ei r i i tä
ennaltaehkäisyyn -

myös ohjausta tarvitaan

Kasvatuksel l is ia kohtaamisia tapahtuu
pal jon myös yleisessä nuor isotyössä.
Nuorisotyönteki jän pelkkä kehol l inen
olemus ja oleminen nuorten keskuudessa
synnyttävät kasvatuksellisia - nuoren kas-
vua tukevia, mutta huonoimmillaan myös
sitä haittaavia - vai kutu ksia. Nuorisotalot

ovat myös paikkoja,
jo issa nuoret  voivat
kasvaa yhdessä mui-
den kanssa.Varsinkin
mukanaolo harrastus-.
kulttuuri- yms. ryhmis-
sä voi  o l la ongelmien
ennaltaehkäisyn kan-
nalta merkityksel l istä.
Pelkkä osal l isuus ei

kuitenkaan takaa myönteisiä vaikutuksia,
vaan tarvitaan myös ohjausta, jonka avulla
nuori oppii tekemään valintoja sellaisten
arvojen puolesta, jotka edustavat hyvää
enemmän kuin pahaa ja mieluummin oi-
keaa kuin väärää. Koska ryhmätovat myös
otol l inen paikka henkisel le väkival la l le
(nk. kiusaamiselle), on myös jatkuvasti ja
mää rätietoisesti ohjattava nuoria etsi mää n
empatian tunteitaan muita kohtaan.

Nuorisotyö voisija saisi mielestäni olla
kaiken kaikkiaan nykyistä tietoisemmin
ja selkeämmin kasvatuksell ista. Sil lä olisi
varmasti myönteistä vaikutusta myös alaa
kohtaan koettuun arvostukseen ja käsityk-
siin nuorisotyön merkityksestä nuorten
kasvun tukemisessa ja kasvuun saatta-
misessa. Ehkä sil lä olisi työn arvostuksen
lisääntymisen ohessa myönteisiä seura-
uksia myös taloudell isen tuen saamiseen
nuorisoti loja ja eri laista nuoril le suunnattua
monipuol ista to imintaa varten.

NFG - monenlaista ehkäisevää
ja korjaavaa työtä

Edustamani järjestö Non Fighting Gene-
rat ion ry to imi i  nuor isoalal la,  kui tenkin
vain osa-alueel la,  johon kuuluu korkein-
taan 20 prosenttia nuorista ja joiltakin
osin vain 5 ta i  1-2 orosentt ia nuor ista.
Jär jestömme on er ikoistunut nuorten
vakavien ongelmien, kuten väkival lan,
päihteiden käytön ja mielenterveysongel-
mien ehkäisyyn. Emme siis pyritekemään
varsinaista en naltaehkäisevää työtä m uilta
osin kuin mielenterveysongelmien osalta.
Päihteiden käytön osalta voi työtämme
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luonnehtia ehkäisyn l isäksi myös puuttuvaksi
ja osittain myös korjaavaksi työksi. Ja erityisesti
väkivallan alalla kattaa työmme laajalt i koko
kirjon ehkäisevästä aina korjaavaan työhön
asti. Tätä kuvastaa myös se, että yhteistyöta-
hojamme ovat kou lut, lastensuojel u laitokset
ja lastensuojelun avohuolto sekä vankilat ja
kriminaalih uoltolaitos.

Pääasial l inen toimintamuotomme on
elämäntaidoll iset keskusteluryhmät, joiden
tavoitteena on, että nuorten elämäntaidot oa-
ranevatja heidän elämäntilanteensa muuttuu
aiempaa suotuisammaksi. Keskusteluryhmät
kokoontuvat val i tun teeman -  väkival lan,
päihteiden tai uupumuksen, masennuKsen
yms. mielenterveyteen vaikuttavien ongel-
mien -  pui t te issa keskustelemaan kerran
viikossa, vähintään kymmenen kertaa. Kes-
kusteluryhmät ovat luonteeltaan ohjattuja
pienryhmiä ja niihin kootaan 4-8 nuorta, jotka
oirei levat sa mantyyppisel lä tavalla tai joiden
elämäntilanne on samantyyppinen. Keskus-
teluryhmiä ohjaavat NFG:n asianmukaisesti
koulutetut asiantunti jat, joita on järjestön
palveluksessa yhteensä 10 (ti lanne elokuussa
2008). Keskusteluryhmiä on järjestetty yli
400 ja ni ih in on osal l is tunut y l i  3000 nuorta.
Suurin osa ryhmien teemoista on l i i ttynyt eri-
asteisii n väkivaltaongelmiin. Järjestöl lemme
onkin kertynyt ainutlaatuinen asiantuntemus
suomalaisen nuor isoväkival lan ja nuorten
väkivallattomuuskasvatuksen ala l la.

Toiminta kohdistuu sekä väkivaltaa tai
päihteitä itse käyttäviin nuoriin että sellaisiin
nuoriin, jotka ovat joutuneet kokemaan vä-
kivaltaa tai päihteiden käyttöä perheessään.
Vä kival la ntekijöihi n ja päi hteitä käyftävii n nuo-
ri in l i i ttyvä työ tapa htu u pääosin koul uissa ja
lastensuojelulaitoksissa ja on valtakunnal l ista.
Keskusteluryhmiä - Keep CoolTiimejä ja Keep
StraightTiimejä - on järjestetty Etelä-, ltä- ja
Länsi-Suomessa lähes 50 er i  paikkakunnal la.
Vuosittain niitä järjestetään noin 20 paikka-
kunnalla. Useimmiten koulujen oppilashuolto-
ryhmät valitsevat ryhmiin osal l istuvat nuoret
niistä, joiden he arvioivat eniten tarvitsevan
tällaista työskentelyä ja voivan hyötyä siitä.
Paras 'bsumatarkkuus" työmuodon ja osal-

l istujien väli l lä taataan kuitenkin sil lä, että
NFG:n ohjaaja haastattelee etukäteen kaikki
potent iaal iset  nuoret  ja val i tsee lopul l iset
osallistujat sen perusteella. Keskusteluryhmät
jä rjestetää n kou I uaja | | a ja osa | | istujat va pa u-
tetaan opetuksesta ryhmän ajaksi.

Perheväkivaltaa kokeneisiin ja päihde-
perheissä kasvaneisiin nuoriin l i i ttyväå työtä
tehdään vain alueel l isest i  Hels ingissä ja ensi
vuodesta alkaen myös Mikkelissä. Tämä työ
tapahtuu enimmäkseen jär jestön omissa
ti loissa. Helsingin sosiaaliviraston perhekes-
kusten työntekijät ohjaavat lastensuojelun
avohuollon piir issä olevia nuoria yhtenä tu-
kitoimenpidem uotona jä rjestömme keskus-
te I u ryh m i i n. Työs ke nte I y a I o itetaa n ku ite n ki n
kaikkien nuorten kanssa yksilötapaamisil la,
joita myös jatketaan tarvittaessa ryhmän
päättymisen jälkeen.Väkivalta- ja päihdeper-
heiden nuoriin kohdistuvaa työtä on tehty
kolmen vuoden ajan projektimuotoisesti ja
se on ollut maksutonta sekä nuoril le - ku-
ten kaikki muukin kasvatustyömme - että
lähettävil le tahoil le. Kyse ei siten ole tässä
katsannossa palvelutoiminnasta.  Projekt i t
päättyvät vuoden ku luttua, mutta toi mintaa
jatketaan jossain muodossa ja laajuudessa
sen jälkeenkin.

Jäävuorimall i  ja
kohtaa mispedagog iikka

Kasvatuksel l isen työskentelymme lähtö-
kohtana on, et tä nuorten väkival ta isuus,
päihteiden käyttö ja mielenterveysongelmat
ovat yleensä luonteeltaan elämäntaidoll isia.
lhmisen subjekt i iv isessa maai lmankuvassa
nä kyy hä nen elä mäntaitojensa keh ittyneisyys
ja siksi ryhmien keskustel uissa keskitytäänkin
maailmankuvaan li i ttyviin tekijöihin. kuten
arvot,  tunteet,  asenteet ja to imintatavat.
Lähestymistapaa kutsutaa n jäävuorimall i ksi.
Jäävuoren alimpana tasona, kaiken perusta-

Teksti:Timo Purjo

na, ovat arvot ja ylimpänä, käyttäytymisessä
konkreett is immin näkyvinä, ovat to imin-
tatavat. Nuorten ohjaamisessa käytettävä
kommunikoint i -  ja vuorovaikutustyyl i  on
nimetty kohtaamispedagogi ikaksi ,  jonka
kokoavana teki jänä toimi i  konfrontaat io.
Kaikki N FG:n toteuttama nuorisokasvatustyö
onkinmenetelmäll istä, jolla tarkoitamme sitä,
että se perustuu tietoisiin taustateorioihin
ja -fi losofi oihi n. Alleki rjoittanut tekee näistä
parhail laan myös kasvatustieteel I istä väitös-
kirjatutkim usta Tam pereen yliopistossa.

Kun maailmankuvan ydinsisältöihin, kuten
arvoihin tai moraali in, pyritään vaikuttamaan,
on sen tapahduttava henkilökohtaisen ym-
märtämisen kautta. Tähän perustuu myös
kasvatuksen eettisyys: vain sellaisia keinoja
voidaan pitää hyväksyttävinä, jotka mahdol-
l istavat kasvatettavan tiedostavan ja omaeh-
toisen toiminnan. Väkivallattoman tai päih-
teettömän elämäntavan mahdoll istamiseksi
on konkreettisina tavoitteina keh ittää yhdessä
nuoren kanssa 1) hyvää elämää rakentavaa
arvonäkökenttää, 2) itsekontrollia ja tunteiden
ilmaisutaitoja, 3) myönteisiä asenteita itseen
ja kanssaihmisiin sekä 4) vaihtoehtoisia toi-
mintatapoja vaikeisiin ti lanteisiin.

Jotta nuori saataisiin pysäytettyä ajattele-
maan tekojaan, voidaan tarvita myös tehos-
tettuja erityiskei noja, kuten konfrontaatiota
eli vastakkainasettelua nuoren vääristyneiden
ja lukkiutuneiden ajatusmal l ien kanssa. Sen
tarkoi tuksena on, et tä nuor i  kohtaa sekä
oman itsensä ihmisenä että käyttäytymisensä
ongelmallisuuden ja siitä aiheutuvan muutos-
tarpeen. Pyrkimyksenä on herättää nuorissa
vastuul l isuutta heidän elämänsä epäsuotui-
suuksien poistamisesta tai l ieventämisestä
ja hyvään olemassaoloon pyrkimisestä. On
myös syytä korostaa, että konfrontaatiota
käytetään osana vuorovaikutteista keskuste-
lua, eläytyvää ja ymmärtävää dialogia. Siihen
sisältyy konfrontoinnin l isäksi myös nuoren
kohtaaminen siten, että hänelle osoitetaan
väl i t tämistä ja hyväksyntää korvaavan ja
korjaavan kokemuksen tarjoamiseksi nii l le
epäsuotuis i l le el inolosuhtei l le,  jo issa nuor i
on yleensä kasvanut. +
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å Nuoren maailmankuvan
kehittäminen olennaista

Koska kasvatusvaikuttaminen kohdistuu kun-
kin yksi t tä isen nuoren henki lökohtaiseen
maai lmankuvaan, aiheutuu tästä ongelmia
vaikutusten todistamisel le.  Ohjaaj iemme
havain not osoittavat, että työl lä on saavutettu
myönteis iä tu loksia ja vaikutuksia nuor i in.
Nuoren tajunnassa muodostuneen maailman-
kuvan muutoksia on kuitenkin vaikeaa mitata
konkreettisesti, jos mittaamisella tarkoitetaan
esi merki ksi eri laisten asteikkojen käyttöä tai
muuta "kovaa dataa". Lisäksi maailmanku-
vassa tapahtuneet muutokset vaikuttavat
usein vasta jonkin pituisella viiveellä nuoren
elä mä ntaitoi h i n ja kon kreettiseen käyttäyty-
miseen. Näin ollen,vaikkei nuoren käyttäyty-
misessä ole vielä havaittavissa minkäänlaisia
tai kovin merkittäviä muutoksia, voi aiempaa
suotuisampi maailmankuva vaikuttaa pitkällä
tähtäyksellä myönteisellä tavalla käytännön
toimintaan ja tekoihin.Voidaan jopa väittää,
että kestävien, pysyväluonteisten muutosten
aikaansaaminen eiole edes mahdoll ista i lman
nuoren maailmankuvan kehittymistä. Uusim-
massa Nuorisotutk imus- lehdessä olevassa
art ikkel issani  esi tän ehdotuksen arvioint i -
käytännöstä, jonka avu I la maailmankuvall isia
muutoksia voidaan kaikesta vaikeudesta
huolimatta pyrkiä todentamaan.

Non Fighting Generation ry
Timo Purjo
toiminnanjohtaja

Viitatut lähteet:

"Vö kivq Itqi sesta n uoru u desta va stu u I liseen
a i ku i s u utee n : N u o r te n e r ityi ska svat u kse n
mahdollisuudet ja keinot". Toimittanut Timo
Purjo. Non Fighting Generation, 2008.

Kohtaa misped a gogi i kka a pu h eenvuoro n
ki rjoittaja on kuvq n nut N u ori sotutki m us-
lehdessö 2/2006 j u I kai stussa a rti kkel i ssaa n
"Pöö kylmänö ja sydön lömpimönö - kohtaa-
mi spedag ogii kka a vökivalta i si I I e n uori I le".
Tömö artikkeli ja muutakin tietoa löytyy
myös I nter net-sivul la www.nfg.fi .
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