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uurin osa nuorista on 
rauhanomaisia ja hy-
vin käyttäytyviä. Mut-
ta väkivaltaa ei ole saa-
tu kitketyksi kouluista 
eikä kaduilta. Väkival-
tainen vähemmistö le-
vittää ympäristöönsä 
omaa pahaa oloaan.

Non Fighting Generation (NFG) 
auttaa niitä nuoria, joiden käyttäy-
tymisessä, tunteiden ilmaisemises-
sa, asenteissa ja arvoissa on tarkis-
tamisen varaa. Sosiaalityöntekijä-
nä ja koulukuraattorina aiemmin 
työskennellyt yhteiskuntatieteiden 
maisteri Anne-Maria Karjalainen 
koordinoi yhdistyksen työtä Tam-
pereella.

Hän vetää väkivaltaisesti oirei-
levien nuorten vertaisryhmiä yh-
teistyössä yläkoulujen ja järjestö-
jen kanssa. Onko Tampereella eri-
tyisen väkivaltaisia nuoria?

– Ei lainkaan. Kun nuorten 
kanssa keskustelee syvällisesti ja 
he heittävät roolinsa nurkkaan, 
tuntuu että aivan samanlaista poh-
dintaa, epävarmuutta ja minuuden 
etsimistä on kaikkialla.

Poika hakkaa, 
tyttö panettelee
Anne-Maria Karjalaisen mukaan 
poikien ja tyttöjen tyypillisesti te-
kemä väkivalta eroaa luonteeltaan. 
Tosin tytöt ovat alkaneet sortua en-
tistä useammin poikien perintei-
sesti harjoittamaan fyysiseen vä-
kivaltaan ja pojat vastaavasti hen-
kiseen väkivaltaan, panetteluun ja 
porukan ulkopuolelle jättämiseen.

– Pojille tulee usein murrosiäs-
sä hirveä näyttämisen halu. Poru-
kassa täytyy saada tietty imago, ko-
van kaverin maine. Sen saa nyrkeil-
lä tai pätemällä uhkaavalla käytök-
sellä. Joillekin on siirtynyt kotoa 
väkivaltaisia malleja.

– Monilla on murrosiän tyh-
mäilyä porukan mukana. Tyttöys-
tävän kunniaa pitää puolustaa nyr-
kein, ja jos kaveria haukutaan, syyl-
listä mennään vetäisemään tur-
paan.

Vertaisryhmässä keskustellaan 
ja tehdään harjoituksia. Nuoret 
miettivät, mikä heidän elämässään 
on vahingollista: miksi kukin me-
nee tappeluihin, käyttää henkistä 
väkivaltaa tai on kiinni väkivaltai-

sissa peleissä ja asenteissa.
– Kun on päästy alkukyräily-

jen ohi, saatu luottamusta ja me-
henkeä, nuoret ovat tosi innokkai-
ta keskustelemaan myös arvoista ja 
tunteista, jos joku vain kuuntelee. 
Henkisesti yksinäisillä nuorilla on 
kova vanhemmuuden nälkä.

– Aikuisten esimerkki on paras 
kasvattaja, mutta jos aikuisen mal-
li on kaukana – koko ajan töissä tai 
poissa – kotoa ei löydy väkivallat-
tomuuteen opettajaa. Ja on niitä-
kin vanhempia, jotka opettavat vä-
kivaltaisia asenteita teoillaan ja sa-
noillaan.

Anne-Maria Karjalaisen ryh-
missä kehitetään empatiakykyä ja 
rakennetaan rauhanomaisia toi-
mintamalleja tulevaisuutta varten.

– Viestimme on, että jokai-
nen ihminen on arvokas ja jokais-
ta – niin väkivallan uhria kuin te-
kijääkin – pitää kunnioittaa, vaik-
ka kaikkia tekoja ei voikaan hyväk-
syä. 

Arvotyhjiö tuottaa
tikittäviä aikapommeja
NFG:n toiminnanjohtaja Timo 
Purjo näkee, että suomalaisten ar-
vot ovat kovia. Raha on ”ylin ihmis-
arvon mitta ja epäjumala”.

– Puhutaan paljon koululais-
temme menestyksestä Pisa-vertai-
luissa ja rahalla mitattavasta hyvin-
voinnista. Samaan aikaan moni voi 
todella pahoin ja näyttelee erilaisia 
rooleja tyhjän kuorensa alla.

Purjon mukaan moni rakenta-
vista sosiaalisista suhteista syrjäy-
tynyt, heikoksi ja huonoksi itsen-
sä tunteva nuori suomalaismies pi-
dättelee sisällään ahdistusta ja rai-
voa.

Elämän tarkoituksettomuus se-
kä kieroutuneet arvot, joilla arvo-
tyhjiöt helposti täyttyvät, tuottavat 
tikittäviä aikapommeja.

– Huonolla itsearvostuksella va-
rustettuja – usein kiusattuja ja ylä-
asteiässä nujerrettuja – nuoria on 
paljon. Jos ihminen näkee itsensä 
ja elämän arvokkaana, hän ei pys-
ty tekemään äärimmäisen pahoja 
tekoja. Mutta jos hän ei näe peilis-
tään eikä toisissa mitään hyvää, ih-
misiä voi kohdella esineen tavoin.

– Pohjimmiltaan on kysymys 
ihmisen mitätöimisestä.

Kasvattajat 
vastavoimiksi
Nuorten, potentiaalisten miespom-
mien purkamisen pioneeri Purjo 
kertoo selviytymismekanismista, 
jolla ihminen kääntää alemmuu-
dentunteensa ylemmyydeksi, ra-
sismiksi tai ihmisvihaksi:

Arvoton, rakkaudeton ja voi-
maton ihminen voi hakea voiman 
ja vallan tunnetta väkivallan kaut-
ta tai omaksumalla ääriasenteita, 
jopa vihan koko ihmiskuntaa koh-
taan. Siten hän ylentää itsensä tois-
ten yläpuolelle.

Timo Purjo epäilee, ettei kirkon 
roolin heikentyminen arvokasvat-
tajana tiedä hyvää. Juuri kirkko kun 
on puhunut perinteisesti inhimilli-
syyden puolesta.

– Tämä aika vaatii aktiivista toi-
mintaa ja taistelua hyvän puolesta, 
koska vastavoimat ovat niin vahvo-
ja. Kirkolla voisi olla suurempi rooli 
arvokasvattajana, ja tiedänkin, että 
uusia keinoja etsitään.

– Kaikkien henkisestä hyvin-
voinnista välittävien tahojen tu-
lisi liittyä kansanliikkeeseen, jo-
ka edistää sellaisia arvoja kuin hy-
vyys, rakkaus ja toisista välittämi-
nen. Arvokasvatus tulee aloittaa 
muuallakin kuin kodeissa ja kou-
lussa, haastaa toiminnanjohtaja Ti-
mo Purjo.

Janne Villa

Syntyneet tappajiksi?

Non Fighting 
Generation 
-yhdistys yrittää 
katkaista nuoren 
väkivaltakierteen 
alkuunsa.
– Uskon nuorten 
kasvatukseen, 
jolla saadaan 
ihmeitä aikaiseksi, 
sanoo Anne-Maria 
Karjalainen.

Tyttöjen henkistä väkivaltaa 
leimaavat haukkuminen ja 

ryhmän ulkopuolelle jättäminen, 
kertoo Anne-Maria Karjalainen. Ha
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Non Fighting Generation ry (NFG) perustettiin vuonna 1996. Alkuvuosina yh-
distyksen edustajat päivystivät kaupunkien kaduilla, rauhoittelivat tappe-
lupukareita ja menivät jengitappelujen väliin. Työntekijät ja vapaaehtoiset 
opettivat väkivallatonta konfl iktien käsittelyä.
Viime vuosina ympäri Suomea operoiva NFG on keskittynyt järjestämään 
kouluissa keskusteluryhmiä aggressiivisille ja päihteitä käyttäville nuorille.
Yhdistys on kohdannut uusia haasteita. Kielteiset vaikutteet tulevat nope-
asti maailmalta Suomeen. Nuoret löytävät internetistä vihamielisiä ryhmiä, 
kuten koulusurmaajien ihannoijia, synkkää musiikkia ja äärimmäisen raju-
ja tappopelejä.
Kaduilla karaistuneet NFG:n konkarit korostavat, että väkivaltaisuuden syn-
nyn syihin on puututtava jo varhaisessa arvokasvatuksessa: kodeissa, päi-
väkodeissa ja kouluissa. Ongelmiin havahdutaan usein vasta vääristynei-
den arvojen aiheuttamien jälkien korjaamisvaiheessa: Myyrmanni, Jokela, 
Kauhajoki…
Mutta onko väkivaltaisten nuorukaisten murhenäytelmistä – ja koulujen il-
manpiiriä myrkyttävästä kiusaamiskulttuurista – opittu vieläkään mitään? 
Huutavatko NFG:n kaltaiset toimijat tyhjyyteen vaatiessaan päättäjiltä määrä-
tietoista puuttumista jo väkivallan syntysyihin eikä vasta sen seurauksiin?

Janne Villa

Katutappeluista 
koulusurmiinIm
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