
Teksti Paula Koskivirta

Miksi ihmisestä tulee väkivaltainen?

Kun anuolmsuatus
r0mahtaa
Suomessa tapahtuu vuodessa noln mllioona
väkivallan tekoa. Se on 27OO väkivallan tekoa
päivässä, 1 12 väkivallan tekoa tunnissa.
Väkivaltaa on kaikkiallan mutta sen syitä
analysoidaan haruoin. Nyt on analysoitu'
Tohtori Timo Purjo tutki väitöstutklmuksessaan
V ä kiv a lta i se sta n uo r u udesta vastuulliseen
i h m isyytee n, miksi ifrmisestå tulee väkivaltainen
ja mitä asian ehkäisemiseksi voi tehdä. Tuthimus
on ainutlaatuinen maailmassa.

"Todistin väitöstutkimuksessafl, että kun ihminen edistää toisten ia yhteistä hy-
vää, hänen oma hwinvaintinsa kasvaa kestävällä tavalla. lhmisestä tulee aidosti
onnellinen. Maaitmassa oaminen on yksinkertatlgesti oremista toisille ihmisille"'
Timo Purjo sanoo.
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sesti", Purjo korostaa.
"setvitin tutkimuksessani, ettå 0pniainssnafln,"

loi tan tämån art ikkel ini
poikkeuksellisella tavalla.
Ensimmäiseksi kerron ni-

mittäin oman mielipiteeni:
"Arvoisat turvallisuusammat-

tilais€t, jotka olette huolissanne
Suomen turvallisuudesta .ia ha-
luatte t€hdå tåstå maasta turvaF
lisemman, pyytåkäå Timo Purio
puhumaan seminaareihinne. Hä-
nen väitöstilaisuudessaan yleisö
välillä itki, vålillå nauroi. Hänellå
on oikeasti painavaa sanottavaa."

Pitåä puhua sylstä

Timo Purjo istuu Helsingin Mylly-
purossa väkivallattomaan elåmäån
ohjaavan nuorisokasvatus!ärjes-
tön Non Fighting Generationin,
NFc:ntoimipisteessä. Hän on itse
perustanut järjestön vuonna 1 996,
ja se on levinnyt ympåri Suomen.
Purjo .ia iårjestön kasvattaiat ovat
ohlanneet jo yli viisisataa kasvatuk-
sellista keskusteluryhmåä nuorille.
Pur,jo itse on myös toiminut yli'kah-
deksan vuotta vankiloissa nuortgn
aikuisten parissa.

Aikoinaan Purjo oli itse väkival-
tainen ongelmanuori.

Nyt,s8-vuotiaana hän on kovan
luokan nuorisbväkivallan asiantun-
tija, ia erittäin huolissaan maamme
väkivaltatilanteesta.

"Pitäå puhua syistå. Mitkå asi-
at aiheuttavat väkivaltaa? Ei riitä,
että puhutaan siitå, mitä tehdåän,
kun väkivaltaa on jo tapahtunut",
Purjo avaa keskustelun. Pian hän
on lähdössä kutsuvieraana logo-
terapian maailmankongressiin Te-
xasiin puhumaan samasta asiasta,
våkivallan syistå. Samoja syitå hån
aikoo levittää myös englannin- ia
saksankielisisså tiedejulkaisuissa

ArvokasvatuS on pielesgä

"Olen aina sanonut, ettå jos olisi
olemassa vain yksi yksinkertainen
alkusyy väkivaltåan, väkivalta oli-
si pysrytty poistamåan. Påädynkin
våitöstutkimuksessani siihen, että
ihmisestå kasvaa väkivaltainen, ios
hän kokee elämänså tarkoitukset-
tomaksi ja hånellå on rakkaudet-
tomuuden ongelma", Purjo sanoo.

"Maailma, jossa elämme, on hy-
vin arvoton ja armoton."

"Jos ihminen ei Pysty näke-
måån ympårillään mitåån arvo-
kasta. minkå eteen kannattaisi
ponnistella, hän kokee elämänsä
tarkoituksettomaksi. Näin käy
myös, los ihminen ei koe itseään

esimerkiksi oåihteitä. Valitettavan
moni kååntyy ulospäin ja alkaa
käyttåytyå tuhoisasti, våkivaltai-

våkivalta juontaa iuurensa arvo-
kasvatuksen puutteesta. Arvokas-
vatus on laaja kokonaisuus."

Mollaamlnen on kansanhuvla

Ensimmåinen mahdollisuus vai-
kuttaa lapsen arvoihin on, kun
lapsi on parin vuoden ikäinen, uh-
maiässå.

"Se on tuhannen taalan paikka
vaikuttaa lapseen ia ohjata hän-
tä kohti arvokasta ja hyväå pää-
mäåråå. Seuraava mahdollisuus
tulee eteen vasta, kun lapsi on
murrosiässä. Se onkin aikuisille
iso mahdollisuus vaikuttaa lapsen
arvoihin- Murrosikå pitäisi osata
käyttåå hyvåksi", Purjo painottaa.

"Silloin nuori eläå myllerryksen
aikaa. Hänen arvonsa ja tunteensa
ovat vasta hahmottumassa. Juuri
tåmå antaa mahdollisuuden vai-
kuttaa nuoren arvoihin kyselemåF
lä ja kyseenalaistamallakin nuoren
keskenään ristiriitaisia arvola."

Timo Purjo alleviivaa voimak-
kaasti, että hån tarkoittaa arvoilla
kaikkea muuta kuin nyky-yhteis-
kunnan tarjoamia arvostuksia.

"On aivan karmoaa, miten
yhteiskunnassamme jatkuvasti

hoetaan: meidån on jalostettava
nuoristamme huippuyksilöitä tur-
vaamaan kansainvålinen kilpailu-

"Minu$la on

kykymme. Tai, että arvomme ovat
toisia ihmisiä vastaan kilpailu, toi-
sen pudottaminen, mitätöiminen
tai voittaminen, tai 'olet heikoin
lenkki', tai 'sinusta ei koskaan tule
hyvää laulajaa', tai 'äänestämme
sinut tästä talosta ulos, olet sur-
kea"", Purjo luettelee esimerkkejå.

"Tållaisesta äårimmäisestå it-
sekkyydestä ja toisten mollaami-
sesta on tullut kansanhuvia!"

"Ja kun puhumme nuorten
jalostamisesta huippuyksilöiksi,
emme puhu laisinkaan siitä, että
huipulle mahtuu vain harva. Suu-
rin osa våsåhtåå matkålla ia alkaa
voida huonosti."

Våkivalta on yksl vallan muoto

Timo Purjo kertoo, ettå nykyme-
nosta hånelle lulee mieleen jonkin

oläinrodun jaloslaminen.
"lhmiselle kåy, kuten monien

koirarotujen liikaialostuksessa on
jo kåynyt: syntyy liian aggressiivi-
sia eläimiå, jotka käyvät toistensa
kimppuun."

"Kun ihmistä iatkuvasti ialos-
tetaan ja kannustetaan itsekkyy-
teen, kllpailemaan ia voittamaan
toinen,'elämå alkaa pyöriå oman
navan ympärillå. Kun nuori ei loP-
pupeleissä saakaan itsekkäiden
oåämäårien tavoittelusta onnelli-
suutta, hän rupeaa etsimåän äri-
kokemuksia, extremeä. Tai hån ha-
kee onneaan påihteistå, tai rupeaa
etsimåän valtaa. Väkivalta on yksi
vallan muoto."

"Onnell isuuden salaisuudet
kumpuavat aivan toisenlaisista ar-
voista. Ne tunnettiin jo antiikin ai-
kana. Oikeita arvoja ovat hYVYYs,
totuus ja kauneus. Miksi Yhteis-
kunnassa on unohdettu nåmä?"
Timo Purio suree.

"Kauneus tarkoittaa sisäistä
kauneutta. Sitä, että toimimme
toisten ihmisten eteen koko sydå-
mellämme la kuoppaamme itsek-
käät halummo."

Kolmen vaihtoehdon
arvotarlotin

Purjo kertoo, että ohjatessaan on-
gelmissaan painiskelevia nuoria
väkivallattomaan elämåån, he Pi-
tåvåt ede$sään hyvyyden, totuu-
den ja kauneuden aruotarjotinta.

"Jos nuoren arvoina Pitämät
asiat eivät miltään osin
liity arvotariottimen
arvoihin, pohdimme,
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onko kyseesså lainkaan todelli-
nen arvo."

"Nuori löytäå elåmälleen tarkoi-
tusta siitä, että valitsee sellaisia
arvostuksia, jotka ovat kilnteässä
suhteessa näihin antiikin arvoihin.
Se tarkoittaa kolmea mahdolll-
suutta. Ensimmåise$så mahdolli-
suudessa nuoren en edistottåvä
,iotakin tärk€åksi kokemaansa ar-
vokasta asiaa, lai on edi6tettävå
jonkun toisen ihmisen hyvää."

"Toisessa mahdollisuudessa
nuoren on edistettåvä ihmisten
välistå sopua."

" Kolmannessa vaihtoehdossa

selle tehneet."

Våklvaltailmlötå pohdltaan
virheellisestl

Purjo kertoo, että hån on arvioinut
maassamme olevan lähes miljoo-
na väkivallan tekoa vuodessa.

"Vankimielisairaaloissamme on
joitakin satoja väkivaltarikollisia,
iotka on oikeuden påätöksellå to-
dettu syyntakeettomiksi. Toisin sa-
noen niin sairaiksi. että heidät on

Ratkaisu on slåmäntaidollinen
kasvatus

Timo Purjo painottaa, että yli 99
prosentilla väkivaltaisista nuoris.
ta kyse on elämäntaidon ongel-
masta.

"Väkivalta on arvokasvatuksen
ja eettisen kasvatuksen ongel-
ma. Se on rakkaudettomuuden
ongelma. Vastalåäke våkivaltaan
on elåmäntaidollinen kasvatus.
Kyse on siitå, ettå nuori op€tetaan
arvioimaan tekojensa vaikutuksia
muihin ihmisiin ja itseenså. Nuo-
ren on tiedostettava itsessäån
olevat mahdollisuudet tehdå hy-
vää. Nuorta on kannustettava te-
kemåån hyviä tekoja."

"Eettisyys puolestaån tulee mu-
kaan siinä, että nuori alkaa teoiF
laan toteuttaa sitä. minkå näkee
kaikille yhteiseksi hyväksi. Silloin
hänen oma hyvinvointinsa alkaa
kasvaa. Tulee positiivinen kiene."

Vanhemmuudello alokorttl

Jokainen ihminen haluaa kuulua
johonkin yhteisöön, Timo Purjo
muistuttaa.

"Eeimerkiksi ammatti- ia tapa-
rikolliset ovat erittåin yhteisöllisiä.
He toimivat yksi kaikkien ja kaikki
yhden puolesta -asenteella."

"Kun nuori 6tsii yhteisöåån, hä-
nen pitäå osata pohtia, mitkä ovat
yhteisön arvot? Ovatko arvot toi-
sen ihmisen pudottaminen, onko
arvo jatkuvassa kilpailemisessa?
Onko se sidoksissa hyvyyteen,
kauneuteen ja totuuteen?

"Arvokasvatuksen pohja on
kansalaiskasvatuksessa. Nykyåän
ihmisten pitää suorittaa esimerkik-
si tietokoneen ajokortteja. Minusta
jo neuvoloista alkaen pitäisi 6uo-
rittaa vanhemmuuden ajokofii. Se
takaisi jonkinlalsta arvo- Ja myös
tunnekasvatusta perheissä. "

"Arvokasvatuksesta pitåisi teh-
då jatkumo. Kun lapsisiirtyy påivä-
kotiin, arvokasvatusta pitää jatkaa.
Kouluissa arvokagvatus on erittåin
tärkeää. Mutta sen sijaan, että kou-
luissa olisi arvokasvatusta ja hyvån
elämän perusteiden oppimista, se
vähåkin oppi sieltä viedään pois ja
laitetaan kilpailua tukevia aineita
tilalle. Minusta tåmå on karmoaa,
sillä $e johtaa vielä tätäkin pa-
hempaan väkivallan, kierteeseen
tulevaisuudessa", Purjo jyråhtåå.

"Meidät nykyihmiset kasvate-
taan kåyttäytymåän suorastaan
epäeettisesti toisiamme kohtaan."

Koulusurmal, aselakiko ne
muka eståå?

Kun yhteiskunnassa tapahtuu ikå-
våä, alkaa kiivas syyttely. Siten
pohditaan kovaåäni6€sti kieltoja,
rajoituksia, pakottamisia ja miten
valvontaa voitaisiin lisåtå.

"Koulusurmien jålk€en edus-
kunta päätti muuttaa aselakiå ja
lisätä kontrollia. Aselain muutok-
sesta tuli koulutragedian påäseu-
raus. Aselain muutoksella ei ole
mitäån vaikutusta koulusurmiin.
Jos joku haluaa hankkia aseen,
laittomia aseita saa tästä maasta
pilvin pimein."

"Koulusurmissa kys€ on tieten-
kin ihmisen vaoaasta tahdosta.
Hån päättåä tehdå våkivaltaa.
Ei surmaaja mi€ti, mihln tarkoi-
tukseen hånen kädessään oleva
ase on myönnetty. Jos tarkoitus
on tappaa, hän tappaa. Aselain
muutos ei johda minkåänlaiseen
keståvään ratkaisuun. Ainoastaan
surmaajan mielessä olevat arvot
johtavat joko hyvåån tai huonoon
lopputulokseen."

"Sitå paitsi Suomen miljoonas-
ta våkivallan teosta vain murto-o$a
tehdåän aseilla. Eniten våkivaltaa
tehdäån paljain kåsin ja terävällå

"0ikeita anuoia
hånen on edistettävä yhteistä hy- oUAt hyuyy$, t0tUU$
våå."

"Moniin koti- ja utkomaisiin tut- ia kaUneUS. MiltSi

llilffi'["::'::?:åt'J,#i::: ymeistunna$sa 0n
ediståå toisten ja yhteistå hyvää,
hänen oma hyvinvointinsa kasvaa
keståvållå tavalla. lhmio€stå tulee
aidosti onnellinen."

"Maailmassa oleminen on yk-
sinkertaisesti olemisia toisille ih-
misi l le."

Uhrin kårslmys on minun
kärslmyelåni

Väkivallalla on monet kasvot. Kun
ihminen tekee våkivaltaa toisel-
le, toinen ei lopulta ole "itsen ul-
kopuololla oleva toinen, vaan osa
itseå". Mitåi Purjo tållå tarkoittaa?

"Uhrin kårsimys tulee osaksi vä-
kivallan tekijän omaa kårsimystä.
Tämå selittää sen, miksi jokainen
våkivallan tekiiä tuntoe syvållä si-
simmässään kårsimystå teoistaan.
Jotkut våkivallan tekijåt tunnistavat
kårsimyksen, jotkut tuntevat vain
epämääräistä pahaa oloa."

"Tein vankilassa kahdeksan
vuotta töitå nuorten parissa. Siellå
monet nuoret uskalsivat myöntåä,
ettå joka ikinen aamu he heräåvät
muistamalla, mitä piahaa ovat toi-

un0nd0nu nämä?"

tuomjttu vankilan si.iaan tahdosta
riippumattomaan psykiatriseen
hoitoon. Sitt€n yhteiskunnassam-
me päätellään näiden parinsadan
syyntakeettomaksi tuomitun pe-
rusteella, mistå väkivaltailmiös-
sä on kyse", Purjo kauhistelee.
"99,999 prosenttia syistii on jåånyt
tutkimattal"

"Toinen harha on, ettå kuvitel-
laan våkivaltaisuuden olevan oerit-
ty ominaisuus. Suomessa etsitään
yhä esimerkiksi väkivaltage6niä,
vaikka muualla maailmassa on jo
todettu, ettei sellaista geeniå ole
olemassakaan."

"Täällå yritetåån mitå kummalli-
simmalla tavoilla selvittää kansan
väkivaltaista kåyttåytymistä. Jos-
kus syyn väitetäån olevan mielen-
terveysongelma. Miksi kaikki mie-
lentorveyspotilaat eivåt sitten ole
våkivaltaisia? Tutkimusresurssgja
panosletaan sinn€, mistä syytii ei
löydyl"
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kielellå. Pitäisikö niidenkin kåvttö
kiettää?" Purjo kärjiståå.

"Yksi väkival lan muoto on
psyykkinen våkivalta. Se voi olla
jopa vielä armottomampaa kuin
fyysinen väkivalta. Psyykkinen
väkivalta voi sairastuttaa ihmiset
loppuelämåkseen, jos he joutuvat
sitä toistuvasti kokemaan."

"Väitån erittäin painokkaasti,
että ihminen ei voi elämässään
hyvin ennen kuin hån löytåå elå-
målleen arvokkaan tarkoituksen.
Väitän, että elämån perimmåinen
tarkoitus on lähimmäisen rakkaus,
oikeiden arvojen pohjalta. "

0sa uäitöstutldmulcen päätelmistä lylryesti
: Nuorten väkivalta on tar-
koituksettomuuden ja rak-
kaudettomuuden ongelma.

I Tåmå johtaa siihen, että nuo-
ren itsensä kokemasta maailmas-
ta kehkeytyy epäsuotuisa ja että
hånen elämäntilanteessaan alkaa
esiintyå yhä enemmån häiriöitä.

I Eoäsuotuisa maailmanku-
va ilmene ennen kaikkea vääris-
tyneenä arvomaailmana, huo-
noina tunnetaitoina, kielteisinä
asenteina itseä ja muita koh-
taan. sekå eoätarkoituksen-
mukaisina toimintataooina.

f Ongelmalliset suhteet itseen

ja muihin - toisiin ihmisiin ja koh-
dattuun maailmaan - näkyvät
erityisesti väkivaltaisuutena.

I Kasvatuksen kannalta nuoren
ongelma on elämätaidollinen.

I Elämäntaitojen puutteel-
lisuus aiheutuu "puuteelli-
sesta" kasvatuksesta, jolloin
siihen voidaan vaikuttaa täy-
dentävällä kasvatuksella.

I Kasvatusta tulisi tu-
kea myös eettisyyteen.

r Objektiivisiin e€ttisiin arvoihin
perustuva arvokåsvatus luo poh-
jaa våkivallattomalle elämälle.

I Nuoren maailmankuvaa kehi-
tetään suotuisammaksi auttamal-
la håntä selkiyttåmäån arvojaan
ia kohottamaan arvojensa tasoa,
sekä syventämåän ymmärtämään
omia tunteitaan ja laajentamaan
tunteidensa suomia mahdoll-
suuksia kokea myös hyvåä.

I Parasta kasvatusta on suun-
nata nuorta toimimaan tois-
ten ihmisten ia kaikkien yh-
teisen hyvän edistämiseen.

lllaisten anuomaailma on Fiiiäntäuä pommi
Väkivalta ei ole sukupuolikysymys,
ilmenee Tlmo Purjon ja Eevastll-
na Glerstadln uusimmasta tutki-
muksesta.

"Resursseista 90 prosenttia pa-
nost€taan miesten naisiin kohdi6-
tuvan våkivallan ehkåioemiseen,
vaikka Suome66a tytöt ja pojat
tekevåt yhtä paljon våkivaltaa.
Tutkimuksissamme puolet gtöistä

ksrtoo tehneensä väkivaltaa vii-
meisen vuoden aikana ja puolet
pojista kertoo tehneenså våkival-
taa viimeisen vuoden aikana", ker-
too Timo Purjo.

"Kun nuorilta kysyttiin tekolen
laatua, niin prosenttiluku oli tåysin
sama lyömisen ja potkimisen suh-
teen. Yhtå monta Mtöä oli lyönyt
ia potkinut toisia kuin pojat olivat

lyöneet la potkineet toisia."
"Käsitys siitä, ettii tyttöjen våki-

valta olisi henkistå ia poikien fyy-
sistä, on täysin virheellinen. Tytöt
ja pojat ovat aivan yhtå väkivaltai-
sia."

"Olen siksi erittåin huolissani ti-
lånte€sta. 'lytöt, naiset ja åidit ovat
perheissäån perinteisesti arvokas-
vattajia. Kun tytöt nyt ovat ka6va-

neet väkivallan käyttäjiksi, yhteisr
kunnan kannalta s9 on 6uorastaan
råjähtävå pommi. Millaiseksi seu-
raava sukupolvemme kasvaa, jos
tilanteeseen ei kiireesti puututa?"

Tulem m6 kås lttelemäå.n ai hetta wkem-
min Tuvaillsuus & Riskienhalllnnan
seuraayasså, åuåtlkuussa llmas4naåssä
nulnefossa.
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