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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Nuorisotyö raiteilla – hankkeelle ja yhteistyö-
kumppaneille tietoa nuorten vapaa-ajan ilmiöistä kehäradan vaikutusalueella. Nuorisotyö rai-
teilla -hanke on Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden hallinnoima, opetus- ja kulttuuriminis-
teriön rahoittama hanke. Kehärata avattiin vuonna 2015, ja Nuorisotyö raiteilla -hanke aloitti 
toimintansa syksyllä 2015. Vantaan kaupungin nuorisopalvelut oli ennakoinut, että myös nuo-
ret ottavat kehäradan omakseen sen avauduttua ja uuden toiminnan kehittämiseen oli haettu 
rahoitusta. 

Nuorten vapaa-ajan viettotavoissa tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Alueellisesti kehäradan vai-
kutusaluetta on tarpeen ja mielenkiintoista tutkia, poikkeavatko nuorten vapaa-ajan viettota-
vat kansallisista tuloksista. 

Teoreettinen viitekehys tässä opinnäytetyössä muodostuu lasten- ja nuorten vapaa-ajan vie-
tosta sekä nuorisotyön erilaisista toimintaympäristöistä. 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja tutkimusaineisto kerättiin yksilö tee-
mahaastatteluina. Haastateltavina oli kuusi nuorta, jotka kulkivat aktiivisesti kehäradan vai-
kutusalueella. 

Kehäradan vaikutusalueella kulkeminen on nuorille helppoa. Nuoret elävät paljon hetkessä, 
etukäteen ei suunnitella mitä tehdään ja kenen kanssa. He liikkuvat pienissä ja isoissa ryh-
missä, joissa sekoittuvat eri ikäiset kaveriporukat. 
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The purpose of this thesis was to produce information for the Youth Work on the Railway Pro-
ject and partners about the young people's leisure phenomena. The Youth Work on the Rail-
way project is a project funded by the Ministry of Education and Culture, and it is managed 
by the youth services of the City of Vantaa. The Ring Rail Line was opened in 2015 and the 
Youth Work on the Railway project started in the autumn of 2015. The youth services of the 
City of Vantaa had anticipated that the Ring Rail Line when opened would attract young peo-
ple. 
 
There are constant changes in the way young people spend their spare time. Regionally, the 
impact of the Ring Rail Line on the area is interesting to investigate whether the leisure ac-
tivities of young people differ from national results. 
 
The theoretical framework in this thesis consists of the leisure time of children and young 
people, as well as the different operating environments of youth work. 
 
The research was carried out as a qualitative study, the research material was collected by 
individual theme interviews. Six young persons who were active in the area of the Ring Rail 
Line were interviewed. 
 
Travelling around the Ring Rail Line is easy for young people. Young people live a lot in a mo-
ment, not planning in advance what to do and with whom. Moving around in small and big 
groups in which people from different ages are mixed. 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyössä tutkin nuorten vapaa-aikaa ja niitä ilmiöitä, jotka ovat pinnalla. Opinnäyte-

työni aiheena on Nuorten vapaa-ajan ilmiöitä kehäradan vaikutusalueella. Kehärata avautui 

1.7.2015 ja Vantaan kaupungin nuorisopalvelut oli ennakoinut, että myös nuoret ottavat kehä-

radan omakseen sen avauduttua, joten oli haettu rahoitusta uuden toimintamuodon kehittä-

miselle. 

Liikenneviraston sivuilla kehäradasta kerrotaan seuraavaa: Kehärata on poikittainen raideyh-

teys, joka yhdistää Vantaankosken radan lentoaseman kautta päärataan Vantaan Hiekkahar-

jussa. 18 kilometriä pitkälle rataosuudelle rakennettiin ensimmäisessä vaiheessa Lentoase-

man, Aviapoliksen ja Kivistön tunneliasemat sekä Leinelän ja Vehkalan pinta-asemat. Asema-

varaukset syntyivät Petakseen, Viinikkalaan ja Ruskeasantaan. (Liikennevirasto.) 

Nuorisotyö raiteilla -hanke on aloittanut toimintansa syyskuussa 2015 ja se on opetus- ja kult-

tuuriministeriön rahoittama. Tällä hetkellä hanke on saanut jatko rahoituksen vuoteen 2020 

saakka. Nuorisotyö raiteilla -hankkeesta on julkaistu yksi Nuorisotutkimusverkoston tutkimus 

”Kadulla me ollaan niiden nuorten paikoilla – raidenuorisotyö julkisissa ja puolijulkisissa ti-

loissa”, sekä yksi opinnäytetyö ”Kokemuksia ja kohtaamisia Nuorisotyö raiteilla -hankkeessa”.  

Opinnäytetyössäni tutkin kehäradan vaikutusalueella liikkuvien nuorten vapaa-aikaa. Vapaa-

aika tarkoittaa tutkimusaiheena sitä, että tutkimuksessa keskitytään koulun, työn ja muiden 

instituutioiden ulkopuolella tapahtuvaan elämään. Nuorisotyö raiteilla -hankkeen työntekijöi-

den kanssa päädyimme valitsemaan kohderyhmäksi 14-17- vuotiaat nuoret, koska paljon tätä 

nuoremmat eivät kulje itsekseen niin laajalla alueella. Haastatteluissa minulla oli kysymys-

pohja haastattelun rungoksi, kaikki haastattelut suoritin yksilöhaastatteluina. Haastattelussa 

viimeisenä kohtana oli kysymys siitä, minkälaista nuorisotyötä ja tukea nuoret haastateltavien 

mielestä tarvitsevat.  

Olen itse työskennellyt Vantaan kaupungin erityisnuorisotyössä yli kymmenen vuotta. Yksi 

vantaalaisen erityisnuorisotyön keskeisempiä työmuotoja on jalkautuva nuorisotyö. Vantaalla 

jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään alueittain ja isommissa tapahtumissa. Nuorisotyö raiteilla 

on yksi osa omaa tehtävääni, olen itse ollut kymmenissä vuoroissa Nuorisotyö raiteilla -hank-

keessa. Työmuodon tunteminen helpotti aiheen tutkimista, toisaalta välillä tunnuin olevan 

liian lähellä tutkittavaa aihetta, jotta olisin pystynyt riittävän objektiiviesti tarkastelemaan 

ilmiöitä, joita tutkimuksessa nousi.  

Tein opinnäytetyöni Nuorisotyö raiteilla -hankkeelle, jonka takia aihe on rajattu maantiet-

teellisesti koskemaan nuoria, jotka ovat kehäradan vaikutusalueella. Toteutin tutkielman kva-

litatiivisena, joten tulokset ovat ainutlaatuisia, eikä tällä tutkimuksella ole haettu yleistettä-

vyyttä, sillä vastaavan kaltaista toimintaympäristöä ei ole missään muualla Suomessa. 
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Tavoitteena oli tuottaa Nuorisotyö raiteilla –hankkeelle ja yhteistyökumppaneille tutkittua 

tietoa ilmiöistä, jotka vaikuttavat nuorten vapaa-ajan viettoon. Nuorten vapaa-ajassa minua 

kiinnostaa, miten ja missä nuoret liikkuvat, millä nuoret liikkuvat paikasta toiseen, miten ja 

millä nuoret sopivat ja suunnittelevat vapaa-aikaansa, minkälaisissa porukoissa vapaa-aikaa 

vietetään. 

Nuorten vapaa-ajan viettämistä on tärkeä tutkia, sillä nuorten maailmassa ilmiöt vaihtelevat 

ja kiinnostuksen kohteet muuttuvat välillä hyvinkin tiuhaan tahtiin. Aika-ajoin voidaan taas 

palata takaisin aikaisemmin pinnalla oleviin ilmiöihin. Nuoret harrastavat entistä enemmän 

liikuntaa, joka on yleensä ohjattua. Kuitenkin kovin moni kokee kiusaamista ja syrjintää 

näissä harrastuksissa, vaikka niitä on ohjaamassa monesti koulutetut aikuiset. Mitä sitten ta-

pahtuu siellä missä nuoret viettävät täysin ohjaamatonta vapaa-aikaa?  

Asiasanoja ja keskeisiä käsitteitä opinnäytetyössäni olivat vapaa-aika, jalkautuva nuorisotyö 

ja julkiset ja puolijulkiset tilat. Nuorisotyön toimintaympäristöjen monimuotoisuus on nyky-

ään todella laaja ja tämän opinnäytetyön yhteydessä oli luonnollista keskittyä lähinnä jalkau-

tuvaan nuorisotyöhön, koska se on myös Nuorisotyö raiteilla –hankkeen pääasiallinen työ-

muoto. Hankkeen työntekijät toimivat julkisissa- ja puolijulkisissa tiloissa nuorten vapaa-

ajalla. Alan kirjallisuudesta hain tietoperustaa liittyen näihin teemoihin, jolloin hahmotin teo-

rian kautta käytäntöä paremmin. 

2 Nuorisotyö raiteilla -hanke 

Nuorisotyö raiteilla -hanke sai alkunsa syksyllä 2015. Hankkeen tarkoituksena on viedä nuori-

sotyö sinne, missä nuoret kulkevat ja viettävät vapaa-aikaansa.  Nuorisotyö raiteilla -hank-

keen nuorisotyöntekijäparit liikkuvat pääkaupunkiseudun junissa ja radanvarren kohtauspai-

koissa. Pääpainopistealueena hankkeen alkaessa oli kesällä 2015 avattu uusi raideosuus, kehä-

rata ja sen välittömässä läheisyydessä olevat julkiset ja puolijulkiset tilat. Nuorisotyöntekijät 

seuraavat ja kartoittavat nuorten kulkemista, keräävät tietoa nuorten liikkumisen myötä syn-

tyvistä ilmiöistä ja ennaltaehkäisevät vaaratilanteiden ja konfliktien syntyä yhteistyössä mui-

den rataympäristöissä toimivien tahojen kanssa. Nuorisotyöntekijät pyrkivät edistämään tur-

vallisen matkustamisen edellytyksiä sekä lisäämään nuorten ja muiden kanssamatkustajien 

keskinäistä ymmärrystä. (Nuorisotyö raiteilla.) 

2.1 Hankkeen tausta ja tarve 

Nuorisotyö raiteilla toiminnan aikana on tullut selväksi, että hyvät ja joustavat raideyhteydet 

houkuttelevat entistä enemmän nuoria liikkumaan junilla ja metrolla paikasta toiseen mo-

nesti jo pelkästä liikkumisen ja näkymisen ilosta. Sosiaalisessa mediassa tieto ajankohtaisista 

ja mielenkiintoisista kokoontumispaikoista liikkuu nopeasti nuorilta toisille. (Nuorisotyö rai-

teilla.) 
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Nuorisotyö raiteilla – hankkeen työparit jalkautuvat kadulle viikoittain palvelulupauksen mu-

kaisesti keskiviikosta lauantaihin. Arki-iltoina työvuorot loppuvat pääsääntöisesti yhdeksään 

mennessä ja viikonloppuina työvuorot kestävät noin 23 saakka ja tarvittaessa pidempään. Tar-

vittaessa ollaan myös näiden vakiopäivien lisäksi kadulla jalkautumassa. 

Nuorisotyö raiteilla -toiminnan perustana on toimiva yhteistyöverkosto, jonka muodostavat 

raideliikenteen ja radanvarren eri toimijat. Hanke on Vantaan, Helsingin ja Espoon nuoriso-

palveluiden yhteinen, vetovastuu on Vantaalla. Hankeen päärahoittajana on opetus- ja kult-

tuuriministeriö. Länsi-metron alettua liikennöidä, nuorten liikkuminen myös metron itäiselle 

osuudelle sekä Rantaradalle helpottui ja Nuorisotyö raiteilla laajeni entisestään koko metro-

verkon kattavaksi toiminnaksi. Espoon nuorisopalvelut ovat osoittaneet toimintaan jo ennen 

Länsi-metron aukeamista resurssia, jotka kohdennettiin metron varrelle sen auettua. Helsin-

gin nuorisopalveluiden itäinen yksikkö vastaa Itä-metron haasteisiin. Raiteilla toimii myös Ase-

man Lapset ry:n nuorisotyöntekijät ja työpareina nuorisotyöntekijöitä Vantaalta, Espoosta ja 

Helsingistä. (Nuorisotyö raiteilla.) 

2.2 Hankkeen tavoite 

Nuorisotyö raiteilla -hankkeen tavoitteina on joustavasti liikkuvan, toimivan ja nopean vuoro-

vaikutuksen nuorisotyön vieminen sinne, missä nuoret liikkuvat ja viettävät vapaa-aikaansa. 

Toiminnalla edistetään myös nuorten hyvinvointia ja tunnistetaan syrjäytymisen vaaravyöhyk-

keessä olevia nuoria, tuetaan ja autetaan heitä arjenhallinnassa sekä ohjataan tarvittaessa 

eri palvelujen piiriin. Hankkeen tavoitteena on aktivoida ja osalistaa nuoret junissa matkusta-

miseen ja asemien turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Tavoitteena on myös kehittää raideliiken-

teessä liikkuvien nuorten ja aikuisten sekä junaliikenteen toimijoiden ja nuorten keskinäistä 

vuorovaikutusta. Nuorisotyöntekijät pyrkivät edistämään nuorten vastuullisuutta ja ennalta-

ehkäisemään konfliktien syntyä raideliikenteessä ja asemien seuduilla. Tarkoituksena on ha-

vainnoida alueiden nuorten liikkumista, nuorten parissa esiintyviä ilmiöitä ja luoda ja ylläpi-

tää yhteyksiä alueiden monialaisiin ryhmiin, joiden kanssa tietoa nuorten tilanteesta voidaan 

vaihtaa ja kehittää yhteistyötä eteenpäin. (Nuorisotyö raiteilla.) 

2.3 Hankkeen tulevaisuus 

Nuorisotyö raiteilla toimintaa on tähän asti toteutettu yhteistyössä, Helsingin, Espoon ja Van-

taan nuorisotyöyksiköiden kesken. Tulevalla toimintakaudella 2019-2021 mukaan tulevat myös 

Kirkkonummi, Kauniainen sekä Järvenpää ja Hyria-säätiö. Hankkeessa haetaan jatkuvasti uu-

sia innovatiivisia ja nuoria osallistavia toimintatapoja raideliikennenuorisotyön kehittämiseksi 

ja oikeiden toimintamallien ja yhteistyökuvioiden löytämiseksi ja soveltamiseksi. (Nuorisotyö 

raiteilla.)  

Hankkeen tulevaisuuden näkymät ovat valoisat, sillä hankkeen vaikuttavuus on tunnustettu 

monilta tahoilta. Nuorisotyö raiteilla -hanke ja hankkeen työpari saivat 2018 Nuori toimija- 
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tunnustuksen Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssilta, teemalla: Uuden luominen ja kehittämi-

nen. (Allianssi.) 

Jaana Wallden, opetus- ja kulttuuriministeriöstä toteaa nuorisotyö raiteilla esittelyvideolla, 

että tämän hankkeen tapa toteuttaa projektia ja miten sitä on viety eteenpäin, on ollut on-

nistunut. On löydetty ne kysymykset, jotka pitää ratkaista tässä ja nyt ja myös rakennettu 

niitä rakenteita, jotka vievät eteenpäin tätä hanketta. Waldenin mielestä projekti on hyvin 

hallittu ja systemaattinen ja palautteesta on otettu opiksi. (Ntr video 2019.) 

3 Nuorisotyö 

Nuorisotyötä on vaikea määritellä, jos toinen osapuoli ei tunne alaa tarkemmin. Moniammatil-

lisissa ryhmissä nuorisotyön ja nuorisotyöntekijöiden tehtävät eivät ole myöskään aina kaikilla 

selviä. Avaan tässä luvussa nuorisotyön monimuotoisuutta ja nuorisotyön toimintaympäristöjä 

ja myös sitä ongelmaa mikä tulee selkeään määrittelyyn mitä nuorisotyö on, kenen kanssa ja 

missä sitä tehdään. 

Nuorisotyö on perinteisesti ollut ennaltaehkäisevää yhteisöllisiin toimintatapoihin perustuvaa 

työtä. Sen keskeisenä tavoitteena on luoda toimintaedellytyksiä nuorten omalle toiminnalle. 

Nuorisolaissa tämä tavoite on muotoiltu nuorten aktiivisenkansalaisuuden edistämiseksi. (Aal-

tonen 2011,17.) 

Monialaisessa yhteistyössä ja etsivässä nuorisotyössä on kysymys toimintarakenteiden ja väli-

neiden luomisesta nuorten kasvun ja elinolojen parantamiseksi sekä sosiaaliseksi vahvista-

miseksi. Sosiaalisen vahvistamisen käsite kuvastaa hyvin ennaltaehkäisevän- ja korjaavan työn 

suhdetta monialaisessa yhteistyössä. Syrjäytymisen käsite korvattiin vuoden 2006 nuorisolaissa 

sosiaalisen vahvistamisen käsitteellä, se ei ole niin leimaava, koska kaikki nuoret tarvitsevat 

sosiaalista vahvistamista, toiset enemmän, toiset vähemmän. (Aaltonen 2011,17.)  

Ennaltaehkäisevätyö on aina halvempaa kuin korjaava. Samalla se on lasten ja nuorten hyvän 

elämän edellytys. Turvallinen arkielämä, perhe ja kaveripiiri, monipoliset harrastukset, hyvä 

koulutus sekä itseisarvoinen lapsuus ja nuoruus ovat hyvän kasvuympäristön peruselementit. 

Lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen merkitystä on jatkuvasti korostettava. Lapset 

ja nuoret ovat parhaita asiantuntijoita omissa asioissaan. (Aaltonen 2011,18.)  

Juha Nieminen toteaa, että kysymys nuorisotyön tehtävistä on ikuisesti läsnä niin nuorisotyön 

teoriassa kuin käytännöissäkin. Niitä koskeva julkinen keskustelu sen sijaan syttyy aika ajoin 

uudestaan sammuakseen taas joksikin aikaa. Nuorisotyölle verraten ominaista, että sen pii-

rissä monet asiat käynnistettään suurieleisesti uudelleen muistamatta aikaisempia kokemuksia 

samasta asiasta. Nuorisotyö raiteilla -hankkeeseen liittyen, viimeisten vuosikymmenten ai-

kana on käynnistetty useampiakin erilaisia jalkautuvan nuorisotyön malleja, niin valtakunnal-

lisesti kuin alueellisesti.  Muistamattomuus kertoo paitsi toimialan elävästä luonteesta ja alati 
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muuttuvasta toimijoiden joukosta, myös historiattomuudesta, käsitteellisestä jäsentymättö-

myydestä sekä nuorisotyöhön kohdistuvan pitkäjänteisen perustutkimuksen puutteesta. Nuori-

sotyön käsitteellisesti jäsennetyt tehtävät saattavat arjen työssä unohtua, mutta nuorisotyön 

yhteiskunnallisen ja yksilöllisen merkityksen perusteleminen on mahdotonta, jollei toimialalla 

ja ammattikunnalla ole samansuuntaista käsitystä työn tarkoituksesta. (Nieminen 2008, 22.) 

Juha Nieminen on tutkinut suomalaista nuorisotyön historiaa. Hänen mukaan suomalaisella 

nuorisotyöllä voidaan erottaa olevan neljä yleistä tehtävää eli funktiota. Nuorisotyön neljä 

yleistä tehtävää eli perusfunktiota ovat: sosiaalifunktio, personaalifunktio, kompensaatiofunk-

tio ja resursointi- ja allokointifunktio. (Nieminen 2008, 23.) 

Anu Gretchel toteaa, että Juha Nieminen lienee suomalaisessa nuorisotyöntutkimuksessa en-

simmäinen, joka on onnistunut paketoimaan nuorisotyön sellaiseen hallittavaan kokonaisuu-

teen, joka tuo näkyväksi nuorisotyön tehtävät laajasti, loogisesti ja kompaktisti. Gretchelin 

mukaan Niemisen malli on arvokas ja toimialan hahmottamisen kannalta tarpeellinen teoria, 

mutta käytännön työkaluksi se ei ole mukautunut, eikä sitä ehkä sellaiseksi ole tarkoitettu-

kaan. (Gretschel, Junttila-Vitikka & Puuronen 2016, 168.) 

Sosialisaatiofunktiolla Nieminen tarkoittaa nuorten liittämistä kulttuurin, yhteiskunnan ja lä-

hiympäristön jäseniksi. Tällä voidaan ymmärtää sitä, että nuoret omaksuvat itselleen valitse-

vassa kulttuurissa hyväksi todetut arvot, roolit, käyttäytymistavat ja toimintamallit. Sosiali-

saation sisältö muuttuu ajassa. Myös se minkälaista sisällön tulisi olla, on yhteiskunnan sisällä 

erilaisia mielipiteitä. Arvojen, tietojen, taitojen ja toimintatapojen sisäistäminen, mahdollis-

taa nuorten osallistumisen yhteiskunnan kehittämiseen. (Nieminen 2008, 23.) 

Personalisaatiofunktiolla Nieminen tarkoittaa nuorisotyön tehtävää ohjata nuoren ihmisen ke-

hittymistä omaksi itsekseen, siksi nuoreksi, joka tuntee omat tarpeet ja tavoitteet, kehitty-

mistä itsenäiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Nuorisotyön tulee tukea nuoren yksilöllisyyttä, ai-

nutlaatuisuutta ja omaleimaisuutta. (Nieminen 2008, 24.)  

Jos nuoren sosialisaatiossa ja personalisaatiossa on puutteita, sitä kutsutaan nuorisotyön kom-

pensaatiofunktioksi. Sen tavoitteena on auttaa vaikeuksien korjaamisessa. Nuorisotyöllä aute-

taan ja ohjataan nuoria, joilla on ongelmia yhteiskunnan normien kanssa. Jos nuorilla on on-

gelmia tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja henkilökohtaiseen elämänhallintaan liittyvissä asi-

oissa, nuorisotyö voi näissä auttaa. Toiminta kohdistetaan heikoimmissa asemissa oleviin ja 

erityisryhmiin. (Nieminen 2008, 25.)  

Resursointi- ja allofunktiolla tarkoitetaan yhteiskunnan nuorille osoittamiin voimavaroihin(re-

sursointi) sekä niiden suuntaamiseen(allokointi) vaikuttamista. Tavoitteena on ollut, että nuo-

ret vaikuttavat omien järjestöjensä kautta itseään koskeviin asioihin. Tänä päivänä nuorisopo-

litiikan tarkoituksena on vaikuttaa siihen, miten nuoret huomioidaan yhteiskuntapoliittisessa 
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päätöksenteossa sekä resurssien jaossa ja kohdentamisessa eri elämänalueilla. Näitä elämän-

alueita ovat muun muassa koulutus, työelämä, toimeentulo, politiikka, asuminen ja terveys. 

(Nieminen 2008, 25.) 

Vantaalla nuorille on nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuuston edustajilla on läsnäolo- ja puheoi-

keus Vantaan kaupungin lautakunnissa ja kaupunginvaltuustossa. Toiminta on poliittisesti si-

toutumatonta (Vantaa 2019). Ruuti on helsinkiläisten nuorten vaikuttamisjärjestelmä, joka 

huomioi nuorten monimuotoisuuden ja luo erilaisille nuorille mahdollisuuksia edistää tärkeiksi 

kokemiaan asioita heille itselleen ominaisella tavalla. Ruutin ydinryhmällä ei ole lautakunta-

paikkoja eikä niin sanotusti virallistettua asemaa (Munstadi 2019). 

Kiilakoski toteaa, että nuorisotyö on ajassa etenevä, pitkäkestoinen prosessi. Miksi nuoriso-

työtä ei kuvata monta vuotta kestävänä suhteena, vaan pistemäisenä nuoren kohtaamisena 

jossakin hetkessä tapahtumana? Kun ryhdytään tarkemmin pohtimaan, mihin esimerkiksi nuo-

risotilalla tähdätään nuoren kanssa, joka käy tilalla kolme vuotta, puhutaan paljon muustakin 

kuin vain tekemisestä ja oleilusta. Silloin puhutaan nuoren tukemisesta, sosiaalisesta vahvis-

tamisesta, oppimisen ohjaamisesta tai yksinkertaisesti kasvatuksesta ajan saatossa, nuoren 

myötä ja kanssa eläen. (Kiilakoski, Kinnunen & Djupsund 2015, 22.) 

Näiden eri tutkijoiden näkemyksen mukaan meille alkaa kehittymään käsitys siitä miten moni-

puolista nuorisotyö voi olla. Uusimpia ehdotuksia toimialajaosta on seuraavan kaltainen, nuo-

risotoimiala jaetaan tehtäväalueisiin, jotka ilmentävät niitä ulottuvuuksia, joilla nuorisotyö 

tänäkin päivänä operoi: yksilö, ryhmä, yhteisö, yhteiskunta ja rakenteet. Nuorisotyön tehtä-

väalueet ovat: kohtaava ja kasvatuksellinen nuorisotyö toimii yksilöiden ja ryhmien kanssa. 

Siihen voidaan lukea lähtökohtaisesti kaikki monialaisesti toteutetut nuorille suunnatut toi-

minnot. Yksilötyötä ei nähdä vain ongelmalähtöisenä, vaan kaikki kahdenkeskiseen vuorovai-

kutukseen liittyvät toiminnot ovat yksilötyötä, verkossa tai kasvokkain, se voi olla neuvontaa, 

ohjausta tai muuta kohtaamista. Ryhmät voivat olla, kerhoja, harrasteryhmiä, tuki- ja val-

mennusryhmiä tai nuorten omia toimintaryhmiä. Koulut, nuorisotilat, yhdistykset, asuinalueet 

ja jne. menevät lähiympäristön kehittämisen ja yhteisökasvatukselliseen nuorisotyöhön. 

Näissä ympäristöissä voidaan toimia erilaisissa tapahtumissa ja toiminnoissa, tavoitteena ta-

voittaa juuri niitä nuoria, jotka ei ole mukana normaalisti nuorisopalveluiden palveluiden pii-

rissä. Nuorten vaikuttamisfoorumit ja muut demokratian muodot liittyvät nuorisotyön organi-

sointiin ja poliittiseen ohjaukseen ja vaikuttamiseen. Nuorisotyön asiantuntijapalvelut pitävät 

sisällään koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja muut vastaavat palvelut, joissa nuorikin voi olla 

asiantuntijana. Kyseessä ei ole siis vain nuorille suunnattu toiminta, vaan se sisältää myös hal-

lintorakenteen. Näin voidaan tuoda näkyväksi nuoristyön poliittinen sekä asiantuntija ulottu-

vuus. Nuoret eivät ole vain toiminnan kohteena tai asiakkaana, vaan heidät nostetaan toimi-

joiksi työntekijöiden rinnalle. (Gretschel 2016, 177.) 
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Avaan nuorisotyötä alkuun tähän eri teorioiden pohjalta, koska kentällä työntekijät määrittä-

vät oman työnsä monella eri tavalla. Samaa työtä tekevät, voivat puhua täysin eri termeillä, 

samoista asioista ja työn kohteista tai sisällöistä. Varsinkin jos työntekijät ovat töissä eri 

työnantajalla tai toimivat eri kunnissa. 

Gretchel tiivistää mielestäni tämän päivän nuorisotyön onnistuneesti: ”Nuorisotyö on: nuori-

lähtöistä, vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja prosesseille rakentuvaa toimintaa, jossa päämää-

rän sijaan korostuu matka, yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen toimintakykyä tukevaa, yhtei-

seen hyvään pyrkivää kasvatuksellista toimintaa, jossa kasvun ja kehittymisen rinnalla tavoi-

tellaan myös ilon ja merkityksellisyyden kokemuksia, nuoren toimijuutta korostavaa, osalli-

suutta laaja-alaisesti eri tasoilla edistävää, nuorten asemaan ja yhteiskunnan nuorilähtöi-

seen kehittämiseen vaikuttavaa politiikkaa, nuoren suhdetta itseen, vertaisiin, aikuisiin, vi-

ranomaisiin, rakenteisiin ja ympäristöön tukevaa -> dialogisuutta edistävää, matalakynnyk-

sistä, kaikki nuoret tavoittavaa ja helposti saavutettavaa -> yhdenvertaisuutta edistävää, 

nuorten voimavaroja korostavaa sekä ongelmiin nuorilähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti tarttu-

vaa, eri toimintaympäristöjä monipuolisesti hyödyntävää; fyysinen, digitaalinen, sosiaalinen, 

kulttuurinen; nuorisotalo, koulu, katu, luonto, netti, erilaisia toiminnallisia, osallistavia ja 

dialogisia menetelmiä hyödyntävää, monialaiseen verkostotyöhön kiinnittyvää ja sitä raken-

tavaa toimintaa.” (Gretschel 2016, 183.) 

3.1 Nuorisotyön toimintaympäristöt 

Nuorisotyöstä puhuttaessa yleensä ensimmäisinä tulee mieleen nuorisotilat, mutta viime aiko-

jen valossa voidaan todeta, että nuoret viettävät yhä enemmän aikaa muissa toimintaympä-

ristöissä. Vuoden 2013 vapaa-ajankäyttötutkimuksen mukaan vain 11% nuorista tapasi kaverei-

taan nuorisotaloilla. (Myllyniemi 2013, 31). Viime aikoina nuorisotyötä onkin ryhdytty kehittä-

mään nuorisotalo työn ulkopuolelle. Nuorisotyö on kääntynyt kohti alueellista ja yhteisöllistä 

toimintaa ja nuoret ovat ottaneet yhä enemmän haltuunsa julkisia ja puolijulkisia tiloja. Myös 

digitaalisuuden ja erityisesti sosiaalisen median merkitys nuorisotyössä on lisääntynyt. Näyt-

tää siltä, että nuorisotalo toiminnan perinteinen malli on muuttumassa ja nuorisotilojen kes-

keisyys vähentymässä. (Hoikkala & Kuivakangas 2017, 183.) 

Nuorisotalojen suhteellisen pitkä historia on osoittanut, että nuorisotalot eivät ole koskaan 

tavoittaneet kaikkia nuoria. Talot ovat olleet aina jonkin porukan valtaamia. Nuorisotilojen 

asemasta monet muut paikat ja yhdessä olemisen tavat ovat tulleet nuorille merkittäviksi. 

Esimerkiksi kaupalliset tilat ja sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet ovat nykypäivänä 

nuorille keskeisiä kokoontumisen paikkoja ja kanavia. (Myllyniemi & Berg 2013, 33.)  

Kaupallisten tilojen tultua nuorille merkittäviksi ajanviettopaikoiksi on pohdittu muuan mu-

assa nuorisotilojen siirtämistä kauppakeskuksiin. Kehäradan varrelle, Vantaan Kivistöön, juna-

aseman päälle rakentuu tulevaisuudessa uusi kauppakeskus, johon on suunniteltu nuorille 
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omaa tilaa. Vantaan nuorisopalvelut ovat yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun ja opiske-

lijoiden kanssa pyrkineet osalistaa alueen nuoria KiKe-hankkeen avulla, oman elinalueen ke-

hittämiseen (Kike -Kivistön kauppakeskuksen ja kaupunkikeskuksen nuorisotyö). KiKe-hank-

keen prosessin tavoitteena on ollut osalistaa Länsi-Vantaan nuoria ideoimaan, suunnittele-

maan ja valmistelemaan Kivistön tulevaa kauppakeskusta ja sinne rakennettavaa nuoriso-kir-

jasto-kulttuuri monitoimitilaa heidän näkökulmistaan. (Järveläinen 2016, 7.) 

3.2 Jalkautuva nuorisotyö 

Nuorisotyötä on tehtävä siellä missä nuoret ovat, kaikkia nuoria ei pystytä tavoittamaan nuo-

risotaloilla tai nuorisotyön tarjoamissa ryhmissä ja toiminnoissa. Tämän takia on tärkeää 

mennä sinne missä nuoret ovat, eli jalkautua nuorten reviireille. Jalkautuvasta nuorisotyöstä 

puhuttaessa, on selvennettävä mm. mitä tarkoittaa etsivänuorisotyö. Jalkautuvalla nuoriso-

työllä tarkoitetaan nuorisotyön tekemistä julkisilla ja puolijulkisilla paikoilla, joissa nuoret 

viettävät vapaa-aikaansa. Suomessa tätä kutsutaan katutyöksi (detached youth work). Tällai-

nen työ on usein kadulla tehtävää työtä, joka puuttuu vain akuutteihin tarpeisiin. Jalkautuva 

työ on kontaktityötä, joka perustuu nuorten vapaaehtoisuuteen. (Puuronen 2014, 18-19.) 

Etsivää työtä tehdään monien muidenkin kohderyhmien kuin nuorten kanssa. Työmuodon hyö-

dyntäminen nimenomaan nuorten parissa alkoi laajeta 1980-luvulla, jolloin kentällä oli neljä 

merkittävää toimijaa: Nuorten päihdetyö, kunnallisen nuorisotyön erityisnuorisotyö, raittius-

toimiston nuorisoneuvonta sekä seurakunnan erityisnuorisotyö. Työn tekeminen ja sen organi-

sointi oli tuolloin kuitenkin melko jäsentymätöntä. (Juntunen & Ylimys 2017, 13.) 

Anne Puurosen mukaan etsivää nuorisotyötä (outreach youth work) käsittelevässä kansainväli-

sessä kirjallisuudessa työmuoto jaetaan yleisesti kolmeen päätyyppiin. Ensimmäinen näistä 

päätyypeistä on kotona tehtävä työ (domiciliary youth work): kohderyhmän kotona tehtävä 

etsivä työ. Etsivää nuorisotyötä tekevä ottaa yhteyttä kohderyhmän nuoriin heidän kotonaan. 

Toisena päätyyppinä on kiertävä työ (peripatetic yout work): Kiertävä etsivä työ, joka kohdis-

tuu yksilöiden sijaan instituutioihin, joissa kohderyhmät ovat tavattavissa. Yhteys nuoriin ote-

taan insitituutiotasolla kuten kouluissa, oppilaitoksissa ja vankilassa. Kolmantena päätyyppinä 

on riippumaton työ (detached youth work): Katutyö, kadulla tehtävä riippumaton etsivä työ. 

Etsivää nuorisotyötä tekevä ottaa yhteyttä kohderyhmän nuoriin julkisilla alueilla kuten ka-

dulla, puistoissa ja ostoskeskuksissa, nuorten ”omilla alueilla”. (Juntunen, 2017, 13.) 

Nykyään kun puhutaan etsivästä nuorisotyöstä, se yhdistetään ainakin alaa tuntevien kesken 

kapeammin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan työhön, joka alkoi valtakunnallisesti 

projekteina vuonna 2008, jolloin valtion budjetissa oli 2,5miljoonan euron määräraha etsivän-

työn ammattilaisten palkkaamiseen. Etsivässä työssä pyrkimyksenä on tavoittaa ne nuoret, 

jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella tai vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle. Eri-
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tyisenä huomion kohteena monissa kunnissa ovat peruskoulun jälkeen ilman jatko-opiskelu-

paikkaa olevat nuoret sekä toisen asteen opinnot keskeyttävät nuoret. Nämä nuoret tulevat-

kin etsivän nuorisotyön piiriin pääasiassa erilaisten ohjaavien tahojen, erityisesti oppilaitosten 

kautta. (Juntunen, 2017, 15.)  

Etsivä nuorisotyö toimii siis käytännössä paljon kapeammalla sektorilla, kuin Puurosen 2014 

määritelmän mukaan. Suurin osa etsivästä työstä tapahtuu kiertävän työn ja kotona tehtävän 

työn muodoilla, mutta riippumatonta työtä näissä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitta-

missa työmuodoissa ei juurikaan tehdä. 

Nykyään on otettu käyttöön myös ns. löytävän nuorisotyön nimike. Löytävän nuorisotyön on 

lanseerannut Asemanlapset ry. Tällä tarkoitetaan sitä, että kun kuitenkin suurin piirtein tie-

detään, missä nuoret viettävät vapaa-aikaansa, ei heitä tarvitse juurikaan etsiä, vaan men-

nään niihin julkisiin- ja puolijulkisiin tiloihin missä nuoret oleskelevat. Löytävässä nuoriso-

työssä nuoret tavoitetaan pääasiassa kaduilla ja kauppakeskuksissa. Aivan kuten etsivässä 

nuorisotyössä, myös löytävä nuorisotyöntekijä voi tukea kohtaamaansa nuorta tulevaisuuden 

suunnittelussa ja arjenhallinnassa, sekä ohjata tarvittavien palveluiden piiriin. Löytävässä 

nuorisotyössä tavoitteena on tukea nuorten kasvua heille luontaisissa vapaa-ajan ympäris-

töissä ja toisaalta minimoida kasvua uhkaavia tekijöitä tuomalla turvallisia, nuorten asioista 

kiinnostuneita aikuisia heidän vapaa-ajanympäristöihinsä. (Juntunen, 2017, 16.)  

Löytävä nuorisotyö soveltuu hyvin perusnuorisotyöhön. Nuorisotaloilta jalkautuminen kannat-

taa, sillä nuorisotyöntekijät saavat laajempaa ajankohtaista katutason tietoa nuorten maail-

masta ja nuoriin liittyvistä ilmiöistä. Nuorten pariin menemällä saa arvokasta tietoa esimer-

kiksi nuorten liikehdinnästä yli kaupunginosa- ja kuntarajojen tai tiettyjen nuorisoryhmitty-

mien suosimista kokoontumispaikoista. Toisaalta jalkautumalla voidaan saada vihiä esimer-

kiksi uuden päihteen ilmestymisestä nuorten keskuuteen tai huolestuttavien, mahdollisesti 

konflikteihin johtavien joukkokokoontumisten suunnittelusta. (Juntunen, 2017, 25.) 

4 Vapaa-aika 

Nuoren vapaa-aikaan kuuluvat ennen kaikkea ystävät. Nuoren koulun ja työelämän ulkopuoli-

nen arki rakentuu kaverisuhteiden varaan. Kavereiden kanssa ei välttämättä tehdä mitään eri-

tyistä, vaan hengataan. Yli puolet 15-29-vuotiaista tapaa ystäviään päivittäin, lähes kaikki vä-

hintään viikoittain. Hyvin sujuvan koulupäivän lisäksi vapaa-aika on tärkeää nuorten hyvin-

voinnille. Vapaa-aikaan sisältyy harrastuksia, kavereiden kanssa olemista, kotona olemista yh-

dessä perheen kanssa tai yksin kotona, se on yhä enemmän erilaisten medioiden käyttöä. 

(Nuorista Suomessa 2016, 21.) 
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Nuorilla voi olla monia erilaisia harrastuksia, monet saattavat harrastaa monia erilaisia liikun-

nallisia lajeja tai vain keskittyä yhteen lajiin. Nuorisobarometrin 2015 mukaan, siihen vastan-

neista 87% ilmoitti harrastavan jotain. (Myllyniemi 2015, 50.) 

Se minkälaisia vapaa-ajanviettotiloja nuoret toivovat omalle vapaa-ajalle käy seuraavasta 

ilmi. Osa nuorista haluaakin kohtaamispaikan olevan sellaisen, jossa aikuisen kontrolli ja val-

vonta on olematonta. Tällöin nuorten normaalisti kaupunkitilassa kohtaava valvonta nähdään 

epätoivottavana asiana. Muut ikäryhmät normittavat helposti nuorten käyttäytymistä ja nuor-

ten on sopeutettava omat toiveensa ja tapansa muiden vaatimuksiin. Osalle nuorista tästä 

kontrollista on päästävä eroon. Tilan on oltava ”sellaisen jossa ohjaaja ei hengitä koko ajan 

niskaan”. Nuorten tilan ei kuulu olla säädelty sanallisesti tai porttikielloin, vaan sen pitää olla 

rento ja mahdollistaa monenlaista toimintaa: ”Semmose missä ei häädetä eikä valiteta ja on 

rentoo.” (Lampela, Leppävuori & Puomilahti 2016, 18.) 

Kaverisuhteet ovat nuorille tärkeitä. Vapaa-aikana hakeudutaan mielellään toisten nuorten 

seuraan. Nuoruuteen kuuluu hakeutuminen kodista, pihapiiristä ja kouluista jonnekin muu-

alle, toisten nuorten pariin, kadulle, puistoihin urheilukentille, porttikongeihin, ostareille, 

pumppuasemille, niin kutsuttuihin kolmansiin tiloihin heidän välittömän kasvuympäristöjensä 

ulkopuolelle. Näissä tiloissa nuoret tapaavat toisia nuoria ja kuluttavat aikaansa. (Lampela 

2016, 16.) 

Vapaa-aikaa pidetään korkeassa arvossa ja monet toivovat sitä itselleen lisää. Tilastokeskuk-

sen vapaa-aikatutkimuksen mukaan vapaa-aika on erityisen tärkeää nimenomaan nuorille. Yli-

voimainen enemmistö (78 %) lapsista ja nuorista kokee vapaa-ajan määrän kuitenkin itselleen 

sopivana. Jos vielä ottaa huomioon yleisen puheen jatkuvasta kiireestä ja yhteiskunnan suori-

tuskeskeisyydestä, voi pitää jopa yllättävänä, että näinkin suuri enemmistö lapsista ja nuo-

rista kokee vapaa-ajan määrän sopivana. (Myllyniemi 2013, 37.) 

4.1 Vapaa-ajalla kulkeminen 

Päädyin valitsemaan nuorten liikkumista kuvaavaksi sanaksi kulkemisen, jolla tarkoitan sitä, 

miten nuoret liikkuvat paikasta toiseen, kävellen, polkupyörällä, mopolla, julkisenliikenteen 

kulkuneuvoilla tai ihan miten vaan. Monesti käytetään termiä liikkuminen, mutta koska ai-

heena on nuorten vapaa-aika, on riskinä se, että lukija sekoittaa liikkumisen liikuntaan ja 

tässä tutkimuksessa liikunta on vain osa nuorten harrastuksia. Vuoden 2018 lasten ja nuorten 

vapaa-aikatutkimus on nimetty otsikolla, ”Oikeus liikkua”, joka ei vielä mielestäni kerro sen 

tutkimuksen sisällöstä, onko kyse liikunnasta ja harrastamisesta, vai siitä miten lapset ja nuo-

ret saavat mennä paikasta toiseen Suomessa. 



 16 
       

 

Nuorten kulkemisen mahdollisuudet ja vaihtoehtojen runsaus tai vähyys ovat asioita, jotka 

eroavat paikkakuntakohtaisesti toisistaan. Isoimmilla paikkakunnilla julkinen liikenne mahdol-

listaa nuorten liikkumisen helpostikin eri paikkoihin ja mahdollisia kokoontumispaikkoja on 

niin monia, että houkuttelevakin tila saattaa jäädä käyttämättä. (Lampela 2016, 9.) 

Lasten ja nuorten itsenäisen kulkemisen reviirit ovat pienentyneet, tämän päivän vanhemmat 

eivät anna lastensa liikkua yhtä vapaasti kuin he saivat itse liikkua ollessaan lapsia. Syynä tä-

hän mainitaan usein lapsia uhkaavat vaarat. Todellisuudessa on kuitenkin epävarmaa, onko 

ympäristön vaarallisuus sinänsä lisääntynyt vai onko kyse enemmänkin vaaran pelosta. Viime 

aikoina on tosin esitetty, että nuorten liikkumisen reviirin pienentymisen trendi olisi murtu-

massa etenkin kaupungeissa. Yhtenä selittävänä tekijänä nähdään kännyköiden yleistyminen, 

mikä tuo luottamusta puolin ja toisin. (Juntunen 2017, 10.)  

Kaikilla nuorilla ei kuitenkaan ole varaa viettää vapaa-aikaansa niin kuin haluavat, esimerkiksi 

kalliit julkisen liikenteen liput rajoittavat reviiriä, jotkut tosin matkustavat maksamatta ja 

ottavat riskin, että jäävät kiinni. Teini-ikäisten nuorten itsenäinen kulkeminen on Suomessa 

vielä suhteellisen vapaata lukuun ottamatta harrastusten viemää aikaa. (Juntunen 2017, 33.) 

Anne Laakso, Itä-Uudenmaan poliisista toteaa: ”Me tiedetään että nuoret liikkuvat nykyään 

paljon ja niiden on helppo liikkua. Vantaan nuoret ei pysy Vantaalla, vaan ne saattaa mennä 

Riihimäelle tai Helsinkiin. On tosi tärkeetä, että me työntekijät tunnetaan toisemme, tiede-

tään toisemme ja kokoonnutaan, tätä ei oo ollut niin paljon aikaisemmin, noin kyllä Ntr yhdis-

tää myöskin erilaisia työmuotoja ja työntekijöitä ja kaupunkeja.” (Ntr video 2019.) 

4.2 Julkiset ja puolijulkiset tilat 

Kaupallisia tiloja eli kauppakeskuksia, huoltoasemia ja marketteja on ympäri Suomea ja sa-

moin ne keräävät nuoria kattonsa alle ympäri Suomea. Eri puolilla Suomea erilaiset ympäris-

tön todellisuudet luovat kuitenkin vaihtelua. Esimerkiksi kulkemisen helppous ja välimatkat 

muuttavat tilannetta jo nopeasti pääkaupunkiseudulta poispäin suunnatessa. Siinä missä Hel-

singin nuoret voivat valita monista viihtyisistä hengailupaikoista mieleisensä, ovat valinnan 

mahdollisuudet paljon vähäisemmät muualla Suomessa. (Lampela 2016, 9.) 

Monet nuoret viihtyvät kaupunkitilassa, koska valvonta on erilaista kuin kotona tai koulun kal-

taisissa instituutioissa. Kaupunkitilan muutoksilla on vaikutusta nuorten hengailuun. Avoin 

kaupunkitila on muuttunut puolijulkiseksi tilaksi. Kauppakeskukset ovat yksi esimerkki tällai-

sesta tilasta. Ne ovat yksityisiä tiloja, joita käytetään julkisen tilan tavoin. Näissä puolijulki-

sissa tiloissa kontrollista ja valvonnasta huolehtivat pääosin yksityisen turvallisuusalan ammat-

tilaiset. Vartijat ja järjestyksenvalvojat ovat myös tuttu näky myös esimerkiksi liikenneväli-



 17 
       

 

neissä tai asemilla. (Hoikkala 2017, 172.) Nuorisotyöraiteilla työntekijät ovat hankkeen yhtey-

dessä kouluttaneet myös, vartijoita ja järjestyksenvalvojia, kohtamaan nuoria paremmin 

näissä toimintaympäristöissä.  

Julkisessa tilassa liikkuu monia toimijoita eri intressein kuten kauppakeskuksen omistajat, 

kauppojen myyjät, aikuiset, nuoret sekä vartijat. Tämä moninaisuus synnyttää uusia rajapin-

toja nuorisotyön, kaupallisten toimijoiden ja kontrolli tahojen sekä nuorten kanssa. Kauppa-

keskukset ovat nuorille mieluisia ajanviettopaikkoja monesta syystä. Sirpa Tanin mukaan on 

kaksi hengailuun liittyvää tarvetta, joiden toteutuminen kauppakeskusympäristössä mahdollis-

tuu. Ensinnäkin nuoret voivat olla poissa vanhempiensa ja muiden heidän toimintaansa kont-

rolloivien aikuisten, esimerkiksi opettajien, silmistä ja ottaa näin tilaa haltuun itsenäisesti. 

Toiseksi he voivat olla toisilleen ”näytteillä”. Kauppakeskus toimii toisin sanoen samaan ai-

kaan vetäytymisen ja vuorovaikutuksen tilana. (Juntunen 2017, 10.) 

Kauppakeskusten sisätilat koostuvat usein julkisista, puolijulkisista ja yksityisistä tiloista. Kau-

pat ovat yksittäisen liikkeen harjoittajien hallinnassa ja näin ne yksityisinä tiloina voivat päät-

tää siitä, miten tilaa käytetään. Kauppakeskusten käytävät sen sijaan ovat puolijulkista tilaa: 

ne ovat kauppakeskuksen omistuksessa ja sen järjestämän valvonnan piirissä, mutta siitä huo-

limatta niitä käytetään julkisen tilan tavoin. Kauppakeskukseen sisään tuleminen ei edellytä 

ostosten tekoa tai muiden tarjolla olevien palveluiden kuluttamista, vaan ainakin periaat-

teessa jokaisella on oikeus tulla kauppakeskukseen ilman erityistä syytä. Se, millaista oleske-

lua katsotaan hyvällä, on aina tulkinnanvarainen asia. (Juntunen 2017, 37.) 

Lähtökohtana on, että nuorilla on oikeus viettää yhteisissä tiloissa aikaansa siinä missä aikui-

sillakin. Ikätoverien kanssa vietetty aika on tärkeää identiteetin muotoutumisessa ja kasvussa 

kohti aikuisuutta. Kauppakeskuksissa ja muissa julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa työskentele-

villä ei kuitenkaan aina ole työkaluja nuorten kanssa toimimiseen. Ajanviettoon liittyvät lie-

veilmiöt kuten kulkuvälien tukkiminen, roskaaminen ja ilkivalta aiheuttavat helposti sekä ti-

loissa asioivissa että siellä työskentelevissä aikuisissa negatiivisia reaktioita. Kielteinen suh-

tautuminen nuoriin ja heidän ajanviettoon voi pahimmallaan johtaa aikuisten välttämiseen ja 

”nuorisolakisten” ryhmien syntymiseen. Joukossa kehkeytyy toisinaan myös tyhmiä ideoita. 

Nuorten seuraan voi myös hakeutua aikuisia, joiden tarkoitusperät vaihtelevat. Luotettavien, 

reilujen aikuisten läsnäolo rauhoittaakin nuorten olemista ja toisaalta tuo heidän ajanviet-

tonsa turvaa. (Juntunen 2017, 146.) 

5 Opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia nuorten vapaa-aikaa ja tarkemmin niiden nuorten 

jotka viettävät vapaa-aikaansa kehäradan läheisyydessä päivittäin. Tutkimukseni on kvalitatii-

vinen, jonka toteutetin haastattelemalla nuoria. Haastattelin nuoria kesän ja syksyn 2017 ai-
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kana. Haastatteluun osallistui 6 nuorta. Haastateltavista neljä oli poikia ja kaksi tyttöjä. Ty-

töt olivat iältään 15-17-vuotiaita. Pojat olivat iältään 14-17-vuotiaita. Kaikki haastateltavat 

olivat osittain minulle tuttuja, koska teen itse jalkautuvaa työtä, olin kohdannut kaikki nuoret 

aikaisemmin Nuorisotyö raiteilla- hankkeen työvuoroissa.   

Tutkimustapa sovittiin yhdessä Nuorisotyö raiteilla-hankkeen työntekijöiden kanssa kvalitatii-

viseksi. Haastattelumenetelmän eettinen peruskysymys liittyy siihen, mitä, miten ja miksi ky-

sytään. Haastattelussa olin suorassa vuorovaikutuksessa nuorten kanssa. Eettisten kysymysten 

ääreen olisi ollut mahdollista ajautua, jos nuorten kertomuksista olisi paljastunut jotain mikä 

olisi ylittänyt oman kynnyksen esimerkiksi lastensuojeluilmoituksen tekemiseen liittyen. Nuor-

ten kanssa käytiin haastattelun aluksi läpi se, että haastattelu liittyy ammattikorkeakoulu-

opintojeni opinnäytetyöhön, mutta olen edelleen samojen lakien ja säädösten alaisuudessa 

kuin normaalisti töissä nuorisotyöntekijänä. Nuorisotyöntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa 

niistä nuorista, joista on herännyt huoli, joka edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. 

Haastattelun teemat suunnittelin etukäteen, mutta samalla olin avoin tutkittavien omille tul-

kinnoille ja heidän antamilleen merkityksille. Tutkimuksen tavoitteena on raportoida merki-

tyksen moniulotteisuudesta ja sekä niiden muodostumisen dynamiikasta. Haastattelut pidet-

tiin yksilöhaastatteluina, jotka nauhoitin ja litteroin Word-ohjelmalla. Haastattelut pidettiin 

Kanniston nuoriso- ja asukastila Kannussa ja Myyrmäessä Monitoimitila Arkissa. Lyhimmillään 

haastattelu kesti 35 minuuttia ja pisimmillään tarinointia riitti tunti ja 33 minuutin verran. 

Tuloksista on jätetty kaikki tunnistettavat tiedot pois, jotta nuorten anonyymiys säilyisi mah-

dollisimman hyvin. Litteroin aineiston Word-ohjelmalla ja sain raakamateriaalia 33 sivun ver-

ran. Kaikki haastattelut oli sovittu etukäteen. 

Haastattelutilanteiden tavoitteellisessa vuorovaikutuksessa on samoja piirteitä, kuin nuorten 

kohtaamisessa nuorisotyön piirissä. Tästä syystä haastattelujen tekeminen oli itselle luonte-

vaa ja sain nuoret tuntemaan olonsa turvalliseksi ja rennoksi, joten haastattelut soljuivat mu-

kavasti eteenpäin. Molemmille tyypillisiä piirteitä ovat keskustelunomaisuus, vastavuoroisuus, 

mielipiteiden vaihto, pyrkimys ymmärtää nuorten maailmoja ja parantaa heidän elin olojaan 

sekä edistää nuorten osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. (Kiila-

koski 2018, 167.) 

Eskola, Lätti ja Vastamäki toteavat, että kun halutaan tietää, mitä joku ajattelee jostakin 

asiasta, usein yksinkertaisinta on kysyä sitä kyseiseltä henkilöltä itseltään. Haastattelun voi-

daan nähdä keskusteluna. Siinä haastattelija pyrkii selvittämään haastateltavien ajatuksia kä-

sillä olevasta asiasta. Haastattelu ei ole tasavertainen keskustelutilanne, vaan kyseessä on 

tiedon keräämiseen tähtäävä tilanne. (Eskola, Lätti & Vastamäki 2018, 27.)  
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5.1 Opinnäytetyön tilaus ja aiheen rajaaminen 

Aiheen valinta tuli Nuorisotyö raiteilla -hankkeesta. He halusivat lisää tutkittua tietoa nuorten 

vapaa-ajanvietosta ja niistä paikoista, joissa nuoret viettävät aikaansa ja siitä, miten nuoret 

sopivat tapaamisensa. Nuorisotyö raiteilla -hankkeesta tehdyssä ensimmäisessä opinnäyte-

työssä oli kehittämiskohteena nostettu juuri nuoriin kohdennetut tutkimukset, jolloin nuorilta 

saatu tutkimustulokset voisivat kehittää toimintaa. Tutkimuskysymyksenä oli: Miten ja missä 

nuoret viettävät ohjaamatonta vapaa-aikaansa? Tutkimuskysymyksen avulla mietin niitä tee-

moja, joita pitää ottaa esille nuoria haastatellessa. Koska kysymyksessä on nuorten vapaa-

aika pääteemoiksi tuli luontevasti, harrastukset, kaverit ja ystävät, vapaa-ajanviettopaikat ja 

välineet millä niihin paikkoihin, jossa vapaa-aikaa vietetään kuljetaan. Sosiaalinen media nou-

see nykyään esille, jos nuorten kanssa puhutaan oikeastaan ihan mistä vaan. Nuorten mielipi-

teet siitä minkälaista nuorisotyötä tarvittaisiin ja millaista tukea olivat myös teemana. 

5.2 Kohderyhmä 

Kohderyhmäksi valikoitui 14-17-vuotiaat nuoret. Kohderyhmä päätettiin yhdessä Nuorisotyö 

raiteilla- työntekijöiden kanssa. Koska teen myös itse työvuoroja Nuorisotyö raiteilla -hank-

keeseen, oli helppoa kartoittaa työntekijöiden kanssa mahdollisia nuoria haastatteluihin. Kri-

teeriksi haastateltaville asetimme sen, että nuoren on oltava ollut jollain tavalla tekemisissä 

Nuorisotyö raiteilla –hankkeen kanssa, tai vähintään jonkun muun jalkautuvan työmuodon, 

jotta saamme sellaisia vastauksia, että tiedämme, kyseisen nuoren liikkuvan kehäradan vaiku-

tusalueella aktiivisesti. Monia aiheita ei periaatteessa voi edes voi tutkia muuten kuin kysy-

mällä suoraan nuorilta itseltään. Tällaisia ovat arvot, ajankäyttö, ystävyyssuhteet ja tyytyväi-

syys omaan elämään, ylipäätään sitä, miten nuoret kokevat itse asiat. (Kiilakoski 2018, 126.) 

Jotta emme saisi vain tietyn tyyppisiä vastauksia, pyrimme ottamaan eri taustoista tulevia 

nuoria haastatteluihin. Kaikki nuoret olivat ennakkokäsityksemme mukaan sellaisia, jotka liik-

kuvat aktiivisesti pääkaupunkiseudulla. 

Työntekijöiden ehdottamien haastateltavien nuorien lisäksi kokeiltiin Snapchat sovelluksella, 

hakea muutamaa nuorta haastateltavaksi. Snapchat sovellus on pikaviestipalvelu, jolla käyttä-

jät voivat ottaa kuvia ja videoita ja lisätä niihin tekstiä ja erilaisia leimoja. Viestit voidaan 

jakaa esim. omaan tarinaan tai valikoiduille käyttäjille. Nuorisotyö raiteilla- hankkeella on 

käytössä Snapchat tunnuksella ”ntrraiteilla”. Laitoimme myös sosiaaliseen mediaan viestiä, 

jossa koetimme tavoittaa ns. satunnaisotannalla haastateltavia, mutta sosiaalisen median 

kautta emme saaneet yhtään yhteydenottoa. Kaikki haastateltavat valittiin vapaaehtoisuuden 

pohjalta.  

5.3 Aineiston analyysi 

Pertti Alasuutari korostaa laadulliselle tutkimusotteelle olevan ominaista, että tutkimuksen 

alussa ei lyödä lukkoon tiettyä teoreettista viitekehystä, jota vasten aineistoa kerätään ja 
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tarkastellaan. Tarkoituksenmukaisempaa on hänen mukaansa kerätä aineisto, joka mahdollis-

taa mahdollisimman monenlaiset tarkastelut. Sen, minkä näkökulman tai “linssin” läpi kerät-

tyä aineistoa sitten loppujen lopuksi tarkastelee, voi usein päättää vasta aineiston keräämisen 

jälkeen. (Alasuutari 2011, 83-84.) 

Aineistosta ei nouse mekaanisesti mitään. Sitä on tulkittava ja näin ratkaistava tutkimuskysy-

myksen muodossa esitetty arvoitus. Aineiston analyysi ei ole muusta tutkimusprosessista irral-

linen täysin itsenäinen vaihe, vaan se kietoutuu moni tavoin osaksi tutkimuksen kokonaisuutta 

(Kiilakoski & Honkatukia 2018, 352.) 

Kun olin haastattelut tehnyt, kirjoittanut litteroidut haastattelut puhtaaksi, tutustuin aineis-

toon tarkemmin ja kirjasin muistiinpanoja havainnoista, joita siinä vaiheessa tein. Prosessi oli 

haastavaa, mielenkiintoista ja välillä myös turhauttavaa, koska aineistoa tuli paljon. Mitkä 

asiat kiinnittivät huomiota? Mikä liittyy laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun? Analyy-

sista voi erotella seuraavat vaiheet: aineistoon tutustuminen, aineiston järjestäminen, ha-

vaintojen tekeminen, tulkintojen tekeminen, analyysin suhde minuun ja yhteiskuntaan. 

Litteroinnin jälkeen jaoin nuorten lainauksia ensin muutamaan pääteemaan, joita oli ystävät, 

sosiaalinen media jne. Tämän jälkeen jaoin pääteeman sisällä lainauksia pienempiin ja konk-

reettisimpiin teemoihin ja asioihin, joita oli esimerkiksi kohtaamispaikat, keskusta, Dixi jne. 

Näin saan teemoitettua nuorten haastatteluista samoihin asioihin liittyviä kokonaisuuksia. 

Moni lainaus olisi voinut sopia monenkin eri teeman alle, jolloin piti vain tehdä päätös mihin 

se mielestäni kuuluu. Näin sain kasattua tuloksien runkoa. Tälle rungolle hain tukea aikaisem-

mista tutkimuksista ja päätinkin esitellä haastattelun tulokset niin, että tukea otan aikaisem-

mista kansallisista tutkimuksista, jotka koskevat nuorten vapaa-aikaa. Lopuksi tein vielä ly-

hyen yhteen vedon tuloksista.  

6 Tulokset 

Tässä kappaleessa esittelen tutkielmassani selvinneitä tuloksia. Haastattelut kävin läpi sisäl-

lönanalyysimenetelmällä ja tuloksien tueksi otin suoria lainauksia nuorten haastatteluista. 

Suoria lainauksia esitellessäni olen huomioinut nuorten anonyymiyden eli lainauksista ei voi 

päätellä kenen mielipiteet tai kokemukset ovat kyseessä.  

Tulokset olen jakanut teemoittain, jotta aineistoa on helpompi hahmottaa. Pääteemana kai-

kessa on nuorten vapaa-aika, jonka johdosta eri ala aihealueissa on osittain päällekkäisyyksiä 

ja samankaltaisuuksia, sillä nuoren elämästä on vaikea irrottaa erilliseksi osaksi vain yhtä tee-

maa. Vertaan tutkimukseni tuloksia mm. nuorisobarometriin ja lasten ja nuorten vapaa-aika-

tutkimuksiin.  Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29 -vuotiaiden nuorten arvoja ja 

asenteita, se julkaistaan eri teemalla joka vuosi. Parin vuoden välein julkaistava Lasten ja 
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nuorten vapaa-aikatutkimus käsittelee 7-29-vuotiaiden vapaa-aikaa painottuen mediaan, har-

rastamiseen ja liikuntaan. 

6.1 Vapaa-aika 

Vuoden 2018 lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksessa käy ilmi, että ylivoimainen enem-

mistö (76%) lapsista ja nuorista kokee vapaa-ajan määrän itselleen sopivana. Sama kysymys on 

esitetty myös vuosien 2012 ja 2015 vapaa-aikatutkimuksissa, jolloin tulokset olivat kokonai-

suudessaan hyvin samankaltaisia. Aiempien kyselyiden tapaan kokemus vapaa-ajan riittämät-

tömyydestä alkoi yleistyä parikymppisillä ja liiallinen vapaa-aika oli yleisintä 20 ikävuoden 

molemmin puolin. (Hakanen, Myllyniemi & Salasuo 2018, 53.) 

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018 ilmentää miten nuoret kokevat harrastukset. 

Heistä, jotka eivät omasta mielestä harrasta mitään, enemmistö sanoo pelaavansa tietokone-

pelejä tai käyvänsä ulkona. Lähes yhtä moni oman arvionsa mukaan ilman mitään harrastuksia 

olevista lukee kirjoja, valokuvaa tai videokuvaa. Ainakin näiden toimintojen kokeminen har-

rastamiseksi on siis kaikkea muuta kuin itsestään selvää. Vapaa-ajan aktiviteeteista yleisin on 

ulkona käyminen, jota sanoo ainakin joskus tekevänsä kolme neljästä. Jos kuitenkin otetaan 

huomioon tekemisen säännöllisyys, ovat tietokonepelit ja lukeminen ylitse muiden vuoden 

2018 vapaa-aika tutkimuksen mukaan. (Hakanen 2018, 15.) 

Kavereiden kanssa muuten vain oleminen koetaan vielä kavereiden kanssa yhdessä toimimista 

enemmän omana aikana. Eikä toimimista ja muuten vain olemista useinkaan ole helppo erot-

taa toisistaan. Ainahan kavereiden kohdatessa tapahtuu jotain, ja myös vaikkapa ostarilla 

hengailu voidaan hyvin kokea yhdessä tekemiseksi. Myös vapaa-aika lienee jatkumo, sillä sille 

ei voi yleensä vetää tarkkoja rajoja, vaan eri ajanviettotavat ovat enemmän tai vähemmän 

vapaa-aikaa. (Myllyniemi 2009, 24.) 

Haastatellut nuoret olivat ylipäätänsä tyytyväisiä siihen kuinka paljon heillä oli vapaa-aikaa ja 

millaisia mahdollisuuksia harrastaa eri asioita. 

”Kyl sitä vapaa-aikaa on ihan tarpeeks, vois sitä olla enemmänkin, mutta kyllä 

sitä siihenkin kyllästyis jossakin vaiheessa.” 

”Se vaan tulee se idea, emmä oikein tiiä, se on houkuttelevin ajatus se et viet-

tää aikaa kavereiden kanssa kun sitä on, tai sit on se et mä jään himaan väsää 

uutta biisiä tai soittamaan. Kyl se aika usein on se et mä meen ulos, ku ei oo 

mitään hyödyllisempääkään tekemistä.” 

6.2 Harrastukset 

Kysyin haastateltavilta onko heillä jokin harrastus ja täsmensin sitä, että en tarkoita vain lii-

kuntaa tai ohjattua toimintaa, vaan esimerkiksi ihan mitä vaan säännöllistä tekemistä, johon 
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käyttää kotona yksin aikaansa. Myös vapaa-aika tutkimuksissa ja nuorisobarometreissä on täs-

mennetty tätä, koska myös näiden tutkimusten tulosten valossa on havaittu, että harrastukset 

ymmärretään usein nimenomaan ohjatuksi tai ryhmässä tapahtuvaksi toiminnaksi, kun taas 

omaehtoinen ja yksin tapahtuva aktiivisuus jää helpommin pimentoon. Vuoden 2018 vapaa-

aikatutkimuksen mukaan näin laajasti määriteltynä 89 prosentilla lapsista ja nuorista on jokin 

harrastus. (Hakanen 2018, 24.) Haastattelemistani nuorista 5/6:lla on harrastus. Yksi nuori to-

tesi, että kavereiden kanssa viettäminen on säännöllistä tekemistä eli hänen harrastuksensa, 

jolloin jokainen koki harrastavansa jotain. 

2016 -vuoden lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksesta käy ilmi, että joka kolmas nuori on 

joutunut jättämään jonkun harrastuksen aloittamatta rahanpuutteen vuoksi. Haastatelluistani 

nuorista kukaan ei maininnut tätä syytä. 

2018 vuoden lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen Oikeus liikkua pääteemana on liikkumi-

nen ja liikunta. Toistuvien kysymysten lisäksi on oma pääteema, jona vuorottelevat media ja 

liikkuminen. Vapaa-aika tarkoittaa tutkimusaiheena sitä, että tutkimuksessa keskitytään kou-

lun, työn ja muiden instituutioiden ulkopuolella tapahtuvaan elämään kuten ystävyyssuhtei-

siin, harrastuksiin ja muihin vapaa-ajan aktiviteetteihin. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutki-

mus 2018 todetaan että lapsena omaehtoinen ja ohjattu liikunta on hyvin aktiivista, mutta lii-

kunnan harrastaminen irtoaa elämäntavasta iän myötä ja samalla liikkumisen tavat ja liikun-

taympäristöt muuttuvat. Omista haastattelemistani kaikki nuoret mainitsivat, että on lopetta-

nut jonkun harrastuksen osittain ajan käytöllisistä syistä. Ruutuajan yhteys liikunnan harrasta-

miseen näyttäytyy merkittävänä ennen kaikkea niiden lasten ja nuorten kohdalla, joiden päi-

vittäinen ruutuaika on pitkä – vähintään yli 4 tuntia päivässä. (Hakanen 2018, 21.) Kaikki haas-

tatellut kertoivat viettävänsä paljon aikaa puhelimella ja muilla medialaitteilla. 

Lasten ja nuorten vapaa-aika tutkimuksessa käy ilmi, että ikäryhmässä 10-29- vuotiaat yli 

puolet liikuntaa harrastamattomista lapsista ja nuorista nimesi harrastamattomuuden syyksi 

ajan puutteen ja kokemuksen liikunnallisen lahjakkuuden puuttumisesta. Usea liikuntaa har-

rastamaton nuori kertoi harrastamattomuuden syyksi liikunnan liian kilpailullisuuden. Lenk-

keily tai juokseminen, ulkoilu ja kävely, pyöräily ja kuntosalilla käyminen ovat säilyttäneet 

asemansa suosituimpien lajien kohdalla nuorten keskuudessa tällä vuosikymmenellä. Juokse-

minen ja lenkkeily nousevat tärkeimmiksi liikuntamuodoiksi 15 ikävuoden jälkeen. (Hakanen 

2018, 31.) Juoksemisen ja lenkkeilyn suosiota selittää varmasti se, että olemme tottuneet 

lapsena etenemään juosten paikasta toiseen, joten se on luontevaa ihmisille. Myöskin lajin 

harrastamisen suhteellisen pienet kustannukset nostavat sen suosiota. Myöskin se, että juok-

semista voi harrastaa paikasta ja säästä riippumatta oikeastaan milloin vain tekee siitä suosi-

tun. 
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Harrastusmuotojen kirjo laajenee, 2018 lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksessa nuoret 

mainitsivat harrastavan liikuntaa Pokemon Go:ta ja vastaavia laajentunutta todellisuutta 

(augmented reality) hyödyntäviä pelejä. Nämä uudet liikunnan aktiviteetit mahdollistuvat ny-

kyään, koska lähes kaikilla nuorilla on älypuhelin ja hyvin toimiva nettiyhteys. Se miten paljon 

maailmamme ja käyttämämme välineet ovat muuttuneet hämärtyy arjessa. Työni puolesta 

olemme vuonna 2010 tehneet yläasteikäisille nuorille kyselyn, mitä välineitä ja toimintoja he 

toivoisivat uudelle nuorisotilalle. Yksi mikä nousi monta kertaa esille oli nettiyhteys ja hyvä 

sellainen. Tänä päivänä lähes jokaisella on parempi nettiyhteys taskussaan kuin vajaa 10-

vuotta sitten oli nuorisotilalla pöytätietokoneissa. Silloin ei ollut langattomia yhteyksiä käy-

tännössä ollenkaan tarjolla. 

Kavereiden, vertaisten, koetun kannustuksen ja motivoinnin tiedetään vaikuttavan liikunta-

aktiivisuuteen. Vanhempien tuen tavoin vertaisten kannustaminen säilyy tärkeänä motivaation 

lähteenä läpi lapsuuden ja nuoruuden. (Hakanen 2018, 45.) Hyvin tiivistä harrastaminen on 

tietokonepelien ja lukemisen lisäksi tanssin, kuvataiteiden ja musiikin tekemisen tapauksessa: 

niitä harrastavien selvä enemmistö on harrastuksen parissa viikoittain. (Hakanen 2018, 59.) 

Haastatelluista nuorista kaikki olivat harrastaneet elämänsä aikana jotain. Vain yksi haasta-

teltavista ei harrastanut tällä hetkellä aktiivisesti mitään paitsi kavereiden kanssa olemista. 

Suurimmaksi osaksi nuoret mainitsivat harrastavansa liikunnallisia asioita kuten juoksemista, 

pyöräilyä ja esim. amerikkalaista jalkapalloa. Nuorille harrastus tarkoitti jotain selkeää ohjat-

tua toimintaa, mutta kun selvensin, että mikä tahansa oma aktiivinen tekeminen kelpaa, niin 

alkoi löytymään erilaisia toimintoja. 

”Kun sanoit videokuvaaminen, niin mähän tajusin, että mähän teen Youtubeen 

mitä nyt jonkun verran, kuvaan omalla puhelimella, teen vlogia, kuvien edi-

tointia, mä editoin tosi paljon, mä teen vaan huvin vuoksi mainoksia, omalle 

kanavalle ja Snapchattiin.” 

”Lasketaanko vapaaehtoistyö harrastukseksi, jos niin kyl mä sit, mä harrastan 

vapaaehtoistyötä tällä hetkellä, on ollut partiota, sählykerhon ohjausta ja täl-

lästä, mutta ne on jäänyt pikkuhiljaa iän myötä.” 

Suurimmaksi osaksi nuoret mainitsivat aloittamisen johtuneen siitä, että on ollut joku kaveri, 

joka on jo jonkun verran harrastanut ja houkutellut mukaan. Ala-asteikäisenä tuntui vanhem-

pien ehdotukset olevan merkittävämmässä asemassa kuin teini-iässä. 

”Mä mietin, että joku harrastus pitäis saada, mutta ei niin ku eipä sitä kum-

memmin niin kuin tullut pohdittua, että jossain kohdassa vaan oisko ollut niin 

että joku tuttu aloitti jonkun kamppailulajin ja sit mä aattelin, ei hitto et mä-

kin voisin kokeilla.”  
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”En oo siis koskaan löytänyt jotain harrastusta, mitä mun on pakko päästä ko-

keileen ja aloittaa tällai ja sitten, sen takia olisin mennyt. Ei ole sellaista, ei 

oo tullut. Aina ollut vähän niin ku, että mihin on päätynyt.”  

Nuoret voivat löytää myös harrastuksen puolijulkisista tiloista, joista seuraavana hyvä esi-

merkki. 

”Tuolla [paikan nimi poistettu] suunnilla näin yhden [nimi poistettu], joka 

tota on siellä, se on tunnettu siellä, se ei niin ku häpee, se aina sanoo, se tans-

sii ja vetää kuulokkeet päässä siellä, hiton hyvä asenne sillä, vaikka onhan se 

noloo, mutta toisaalta sit mä lähin itekkin siihen mukaan. Ei noloo, mutta 

ehkä vähän outoo. Se rupes sitten mulle opettaa tanssimista ja mulla oli 

kanssa tosi hyvä asenne, niin mä oikeesti, mä en oikeesti oikein löytänyt mitä 

tanssissa vois tehä, niin mä rupesin sen kanssa treenaamaan [paikan nimi pois-

tettu].” 

Nuoret voivat myös käyttää kavereita apunaan etsiessään itselle mieluisaa harrastusta. Monen 

nuoren kohdalla tuntuu siltä, että kaverit tuntevat heidät paremmin kuin vanhemmat, jolloin 

vertaisilta on helpompi ottaa vastaan ehdotuksia. 

”Mä kyselin kavereilta, et tiiätteks te mikä laji vois sopii mulle, ja mistä ootte 

ite tykännyt, yks sano ootko miettinyt sählyä, vois sopis sulle. Mä menin tes-

taaman ja se oli sika kivaa ja sit vielä koulujen välisissä kisoissa tuli tää sali-

bandy ja opettaja käski mut maaliin, niin sit mä rakastuin siihen maalivahtina 

olemiseen, vuoden verran oltiin kassassa, kunnes valmentaja lähti.” 

Se miten nuoren mielenkiinto ja motivaatio johonkin harrastukseen syntyy ja pysyy, onkin 

mielenkiintoista. Muutamat haastateltavat mainitsivat, että eivät tykkää, että heitä ohja-

taan, vaan tykkäävät itse ohjata itseään ja kokea oppimisen ja oivaltamisen riemun itse. 

”Mä halusin oppia itte, en oo käynyt soittotunneilla, kattonut netistä ja kuun-

nellut biisejä ja opetellut niitä, muutenkin opetellut erilaisia hommia sen 

kautta, kun mä oon kuunnellut ja halunnut opetella lisää.” 

”En tykkää olla muitten ohjaamana, mä haluun oppia asiat itte. Mä opin pa-

remmin kun teen ite.” 

Haastateltavat tykkäsivät harrastaa muiden kanssa ja jokainen oli harrastanut jotain jouk-

kuelajia, mutta nekin, jotka harrastivat joukkueessa tai isomassa porukassa olivat hakeutu-

neet sellaisiin rooleihin, jossa sai vastuuta. 
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”Sinänsä mä tykkään siitä, että on se joukkue ympärillä, et sä et oo yksin suo-

rittaja, mut sit toisaalta just siinä salibandyssa mä tykkäsin enemmän siitä, 

että ma sain olla rauhassa siinä maalissa, mä sain hallita koko sen tilanteen.” 

”Mä voisin sanoo, että sählykerho on jotenkin silloin kun sai öö niinku tehä 

just jotain tuomarointia tai muita apuohjaajan hommia, niin se tuli jotenkin, 

tästä vois lähtee mulle kanssa työjuttu.” 

Harrastusten lopettamiseen haastateltavat kertoivat erilaisia syitä. Yhtenä isoimpana tekijänä 

koettiin ajan puute. Se mikä nuoren aikaa vie saattoi olla jokin toinen harrastus, vanhemmilla 

haastateltavilla ajan käytössä on otettava huomioon opiskeluiden lisäksi mahdolliset työt mm 

iltaisin ja viikonloppuisin tai vaan omat valinnat, mitkä arvottaa sillä hetkellä tärkeämmäksi 

omassa elämässä. Myös liikuntaharrastusten liian tavoitteellinen suorittaminen oli saanut lo-

pettamaan joukkuelajeja. 

”Motivaatio loppu muutenkin, emmä oikein jaksanu enää sitä touhuu. Se meni 

sen verran rankaks, et mä huomasin et mun keho ei kestä, sit mun innostus 

loppu siinä samalla. Mulla loppu aika kaikesta muusta ja mä halusin tehä muu-

takin. Se meni siihen, että meillä oli yks päivä vapaata viikossa.” 

”Kyl se vapaa-aikaa vie, kun sitä Youtuben ihmeelliseen maailmaan uppoutuu, 

illalla kymmeneltä niin ei perhana kello on jo kaks, mun pitäis jo nukkua. Vitsi 

nyt paljastu.” 

”Kaikkea oon pienempänä kokeillut, kamppailulajeja jne. Ei riittänyt tota aika 

jatkaa sitä rupes, tulee se tota, kohta alkaa työt ja pitäis saada koulu hoidet-

tuu kunnialla läpi, tämmönen, ei ollut aikaa siihen.” 

Yksi haastateltavista arvotti kaverit kaiken harrastamisen edelle vapaa-ajan käytössä. 

”Ei oo harrastuksia, koska oon paljon mielummin kavereiden kanssa hengaa 

jossain, se on säännöllinen tekeminen olla kavereitten kanssa ulkona.”  

Toinen nuori pohti, onko kavereiden kanssa käyminen Walkers-talolla harrastus vai hengailua. 

Walkers-talo on kaikille 13–17-vuotiaille nuorille tarkoitettu kohtaamis- ja ajanviettopaikka, 

jossa on nuorille sopivat hinnat, mutta ei ostopakkoa. (Asemanlapset.) 

”Kyllä mä sen näen vapaa-ajan hengailuna, se on melkein kuin toinen koti, siellä näkee 

frendei, siellä saa olla oma ittensä, kukaan ei tuu höykyttää, et sun tarvii tehä jotain, 

mä oon ite menny kysyy voiks jeesaa, kun esim. frendit on lähteny himaan.” 
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6.3 Kaverit 

Ihminen vertailee omien olemassa olevien ja toivomiensa sosiaalisten suhteiden määrää 

yleensä tiedostamatta. Kokeakseen tyytyväisyyttä on ihmisen hankittava ja ylläpidettävä vä-

hintään oman standardi tason mukainen määrä laadullisesti ja määrällisesti tyydyttäviä ihmis-

suhteita. Muussa tapauksessa ihminen kokee tyytymättömyyttä, epäonnistumista ja yksinäi-

syyttä. Laadullisesti tarkoitetaan sellaista henkilöä, joka henkilö haluaisi ystäväkseen. Laadul-

lisesti yksi hyvä ystävä korvaa monia etäisempiä tuttuja, mutta kaveriporukoissa määrä on 

usein kriteerinä tärkeä. (Junttila 2015, 15.) 

Sosiaalisella kompetenssilla tarkoitetaan taitoa ymmärtää sosiaalisia tilanteita, tehdä niissä 

tilannekohtaisia tulkintoja ja toimia tavalla, joka edesauttaa omien ja yhteisten päämäärien 

saavuttamista muita loukkaamatta. Se on edellytys onnistuneelle vuorovaikutukselle ja ihmis-

suhteiden solmimiselle ja ylläpitämiselle. Vahvan sosiaalisen kompetenssin omaavat ovat har-

voin niitä, joita muut torjuvat, kiusaavat tai jättävät ryhmän ulkopuolelle. (Junttila 2015, 

160.) Vahvan sosiaalisen kompetenssin omaavat nuoret uskaltavat olla sitä mitä itse haluavat 

juuri sillä hetkellä. He pystyvät helposti mukautumaan eri ryhmien toimintamalleihin ja ole-

maan luontevasti vuorovaikutuksessa erilaisten nuorten kanssa. 

Nuorilla on omat sosiaaliset verkostonsa, omia mielenkiinnon kohteita ja perheen ulkopuolei-

sia ihmissuhteita, joilla voi olla suuri merkitys sosiaalisen tuen, kontrollin normien ja luotta-

muksen lähteenä. Nuorten keskinäisiä verkostoja ja ikätoverisuhteita pidetään nuoruusiän 

merkityksellisimpinä ihmissuhteina. Vertaissuhteet tuottavat nuorille kognitiivisia, emotionaa-

lisia ja sosiaalisia resursseja, joita pidetään tärkeänä nuoren terveyden, itsetunnon ja hyvin-

voinnin näkökulmasta. Nuorten ystävyyssuhteissa tärkeitä ovat vastavuoroinen tuki, yhteisyys 

ja molemminpuolinen luottamus. (Korkiamäki 2013, 43.) Nuorilla on erilaisia vertaisporukoita, 

joihin kuuluvat. Ne ei poissulje toisia ryhmiä, vaan monet nuorten vertaissuhteet menevät li-

mittäin ja päällekkäin toisten kanssa. On vertaissuhteita, koulukavereihin, harrastusryhmiin, 

vanhempien kavereiden lapsiin jne. 

Kaikkien haastateltavien ydinkaveriporukat olivat suunnilleen saman ikäisiä, mutta kaikkia 

myös yhdisti se, että varsinkin isompien porukoiden kokoontuessa ikähaitari saattoi olla jopa 

välillä 13-30 vuotta. Nuorten porukoita yhdisti se, että porukoissa oli hyvin eri taustoista ole-

via nuoria. Sosioekonomiset, aatteelliset kuin kulttuuritaustatkin sekoittuvat massaan ja kaik-

kien kanssa tullaan pääsääntöisesti juttuun. Useampi mainitsi, että omissa porukoissa kaiken-

laista syrjintää ei katsota hyvällä, vaan siinä tapauksessa toivotetaan terve menoa, jos ei 

seura kelpaa sellaisena kuin ovat. Normaali tilanne on se, että aloittaan hengailu pienellä po-

rukalla ja mennään jonnekin, jossa on muita, joku lähtee pois ja toinen liittyy porukkaan, 

jonka mukana tulee uusia nuoria jne. 
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Yhden nuoren kuvailu tästä ilmiöstä on loistava, jonka olen myös itse monta kertaa nähnyt 

kun olen Dixiin jalkautunut Nuorisotyö raiteilla -hankeen työvuorossa. 

”Ei yleensä oo hirveen isoo lössii, mut esimerkiksi Tiksissä saattaa olla sillai, 

että mennään johonkin jonkun kaveriporukan kanssa hengailee, mutta ku sit 

Tiksissä kuitenkin on niin, että kaikki on kuitenkin kavereita ja tuntee toi-

sensa, sinne mennään yhen niin ku lössin kanssa ja sit siihen saattaa yhdistyy 

vähän niin ku toinen sen takia, et jotkut tulee hyvin juttuun toistensa kanssa. 

Niin ku sit tota sit se lössi taas siirtyy, se on semmonen sanotaanko viidenkym-

men nuoren porukka mikä saattaa aina vähän niin ku jakautuu pienempiin ryh-

miin ja sit ne saattaa välillä yhdistyy sellasta lima lima pallot liikkuu ja yhdis-

tyy toisiinsa hajoilee, semmonen laavalamppu tiedät sä?” 

” Itseasiassa melkosen jopa harvoin, siis kaveriporukat mulla vaihtuu tosi usein 

ja silleen, ei oo muodostunut sellaista mitään kauheen lojaalia, semmosta 

bestbuddies tyyppistä kaveriporukkaa missään vaiheessa.”  

”Nyt kun ollut tää Snapchatin paljon kohuttu kartta, juttu mikä tuli just it-

seasiassa lähiviikkoina, niin viime sunnuntainakin oltiin silleen joku laitto 

mystoryyn,” hei me ollaan täällä, hei onks ketään keskustassa”, sit joku oli 

bongannut meidät sieltä kartasta,  hei noi kolme on tuolla, vois mennä käy-

mään siellä, ilman et se oli nähnyt sitä niinku mystoryy, ja se niinku ei niitä 

välttämättä suunnitella niinku ollenkaan.” 

”Kaverit on ystävällisii ja luotettavii ja lojaalisii, emmä niin ku liiku semmos-

ten kanssa jotka puukottaa selkään tai muuta. Maks kymmene hengen porukka, 

jos on kaikki paikalla, muuten ehkä 5-6 nuorta. Välillä voi sitten tulla mukaan 

hyvin hyvin moni.” 

Nuoret kokivat, että pienemmällä porukalla homma pysyy helpommin kassassa. Vanha sanonta 

isomassa porukassa tyhmyys tiivistyy pitää nuorten mielestä paikkansa. 

”Vajaa kymmenen on hyvän kokoinen porukka, 30 nuorta on semmosta, että 

joku huutaa jonkun jutun ja kaikki menee perseelleen, ei siit tuu yhtään mi-

tään.”  

”Just eilen oltiin Martsarin assalla, sit kaikki alko tönii toisii, sit se vähän niin 

ku eskaloitu ja yhet alko painii siin ihan huolella, siin kirjaston viereisillä por-

tailla.” 

”Se riippuu fiiliksestä, välillä on kiva olla vaan muutaman kanssa ja välillä on 

sit kivempi mennä vaan isomassa porukassa.” 
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”Mulla on semmonen fiilis, että mä oon yks niistä harvoista, jotka pystyy ole-

maan monessa eri porukassa, kun en mä silleen nää tarvetta olla vaan yhdessä 

paikassa” 

6.4 Vapaa-ajanviettopaikat 

Haastateltavat oli valittu siten, että he asuivat kehäradan välittömässä vaikutuspiirissä, hei-

dän nuorisokulttuurinen maisema poikkeaa paljon sellaisista nuorista, jotka eivät asu kehä-

radan vaikutuksen alueella. 

Julkiset ja puolijulkiset tilat sekä etäisyydet näyttäytyvät hyvin erilaisina kehäradan palvelu-

keskittymien varrella asuvan nuoren perspektiivistä, kuin sellaisen nuoren, jolle näihin mat-

kustaminen vaatii aikaa ja suunnittelua. (Malm 2018, 22.) 

Kaikkien haastateltavien vastauksissa nousi yksi paikka, jossa kaikki ovat käyneet ja käyvät 

aina silloin tällöin ja kyseessä oli Helsingin keskusta, sieltä tarkemmin nousi Kamppi ja Na-

rinkkatori ja Forum hengailupaikkoina. Forumissa käytiin pääasiassa shoppailemassa. Kohtaa-

mispaikkana rautatieasema oli suosittu, koska kaikkien julkiset kulkuvälineet saapuvat sa-

maan pisteeseen. Nuoret kertovat tapaavansa jossain tietyssä paikassa pienellä porukalla, 

josta sitten siirrytään muualle, jossa saatetaan yhdistyä toisiin porukoihin. 

”Sit keskustassa steissi on aikalailla semmonen kohtauspaikka, lähetään Suo-

menlinnaan, lähetään Pasilaan, steissi tai Kamppi on semmoset, niin ku nähään 

siellä ja siitä voi jatkaa niin ku eteenpäin, eilenkin lähettiin vaan tuomikir-

kolla käymään, se on vaan semmosta yleistä hengailua.” 

Vantaalaisista paikoista nousi Dixi kaikilla. Vaikka vastaajien mielestä Dixissä ei ole mitään ih-

meellistä, sen suosiota selittää julkisen liikenteen risteyskohta, sinne on helppoa mennä ja 

tulla eri suunnista. Siellä yhdistyvät monet porukat, osa käy joka päivä, osa kulkee sen läpi 

koulun takia ja osa käy silloin tällöin katsomassa mikä meno. Länsi-Vantaan puolelta Myyrmäki 

nousi oletetusti, mutta enemmän haastateltavat sanoivat hengaavansa Martinlaakson ostarilla 

ja sen läheisyydessä. Martinlaakso koettiin pienemmän koon ja pienempien porukoiden takia 

mukavammaksi paikaksi kuin Myyrmäki, vaikka sielläkin haastateltavat viettivät jonkun verran 

aikaansa. Myyrmäessä Monitoimitila Arkki, asema ja Myyrmanni olivat suosituimmat paikat. 

”Junalla tulee välillä mentyy Tikkurilaan, tai täst Myrtsistä Martsariin välillä 

stadiin, välillä Tikkurilaan näkee vaan kavereita tai sit siin vaan asemalle, sit 

joskus Heurekalle, jos on joku hässäkkä, esim nasuissa, tänäänkin on, eipä siin 

muuta.” 

”Kaikista eniten jos miettii, nyt niin Martsarissa, siis ostarilla tai siis itse asi-

assa tää on nyt vähän vaikee koska mä, niin hajanaisesti niin mä en nyt pysty 
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yhtä paikkaa sieltä, tai ehkä nyt Martsarin rampit on ollut viimeaikoina, sitten  

on tullut taas jälleen yks uus kaveri porukka, niin niiden kanssa oon nyt hen-

gannut Kampissa, Ruoholahdessa, et tota. Kampissa, niin koko Kamppi, siis 

kaikki Narinkkatori, siel niinku vanhalla puolella” 

Haastateltavista vain yksi mainitsi käyvänsä vapaa-ajalla Espoon puolella, mutta sielläkin vain 

satunnaisesti. Pääkaupunkiseudun nuoret ovat siinä mielessä hyvässä asemassa, että halutes-

saan pystyvät liikkumaan kuntarajojen yli paikasta toiseen kohtuu vaivattomasti. Haastatte-

luiden aikaan Länsi-Metro ei ollut vielä alkanut kulkemaan. 

”Riippuu päivästä ja riippuu tietenkin siitä mitä on tarjolla, jos jotkut muut 

on lähössä johonkin niin, ne on jossain vaikka Epoon keskuksessa, emmä jaksa 

Espoon keskukseen mennä, toisaalta se on kyllä yleensäkkin ihan helpon mat-

kan päässsä, mutta emmä sinne jaksa mennä oikein sit taas” 

Ennen Kehäradan aukeamista, nuorisotyöntekijät miettivät, mitkä voisivat olla niitä paikkoja, 

joihin nuoria tulevaisuudessa kokoontuu. Lentoasema oli yksi sellainen mistä ajateltiin, että 

se tulee varmasti houkuttelemaan nuoria, koska se on käytännössä aina auki, sinne on helppo 

mennä junalla, siellä on kauppoja ja kahviloita ja ruokapaikkoja. Silloin tällöin vuodesta 2015 

lentoasemalla on ollut hieman isompaa nuorison liikehdintää kuten joulupäivänä 2016, jolloin 

Nuorisotyö raiteilla -hankkeen työntekijät olivat päivystysvalmiudessa ja jalkautuivat lento-

asemalla. Tähän oli varauduttu sillä vuoden 2015 joulun pyhinä, kun melkein kaikki muut pai-

kat olivat kiinni, nuoret löysivät lentoaseman. Nuorisotyö raiteilla-hanke reagoi tähän ja nyt 

joka joulu on työpari valmiudessa jalkautumaan lentoasemalle, jos sinne tarvitaan nuoriso-

työtä.  Kaikki haastateltavat ovat käyneet lentoasemalla, mutta se ei kuulunut kenenkään va-

kiopaikkoihin. 

”Nyyhkittiin vikassa m-junassa, oisko ollu viikko, vai kaks kun se tasaantu se 

liikenne, mä kävin vetäsee sen ympäri, halusin nähä noi uudet asemat ja ei 

vitsi tää oon siistii, pääsee lentoasemalle suoraan stadista niinku 30 minuu-

tissa. Mä oon kerran käyny kattoo millanen mesta lentosema on, mut mua ei 

oo koskaan napannut se hengailu paikkana.”  

”Lentokentällä oon käynyt välillä, jos siellä on ollut joku tuttu valmiiks.” 

Riippuen siitä millä porukalla on tarkoitus viettää vapaa-aikaa, määrittää se missä nähdään ja 

minne ollaan menossa. Se kuitenkin osoittaa sen, että nuoret suunnittelevat ainakin osittain 

päivän sisällä vapaa-ajan viettoa. Myös sää vaikuttaa siihen ollaanko ulkotiloissa vai suunna-

taanko puolijulkisiin tiloihin sateen suojaan. 
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Kohtaamispaikaksi soveltuakseen tilan tulee täyttää tietyt edellytykset. Sen täytyy olla läm-

min sisätila, joka mahdollistaa istumisen ja sen täytyy olla muiden suosiossa. (Malm 2018, 30.) 

Myös puhelimen lataus mahdollisuus näyttelee isoa roolia tänä päivänä siinä missä nuoret koh-

taavat ja odottavat toisia nuoria. 

”Se on kutsujasta kiinni, kyl se aika lailla on se että, kun jos sä oot metro tai 

junaradan varrella, niin pääset helposti liikkuu, niin kyl se sit näkyy siinä et 

mis niinku nähään. Jos frendi asuu niinku keskustassa, niin joko mä pyydän sitä 

tänne [paikan nimi poistettu], joka on tosi harvinaista, et keskusta on kyl sem-

monen yleinen. Keskusta, ja siitä mihin pääsee julkisilla helposti.” 

” Jos sataa vettä ja Walkers ei oo auki, niin sit pitää harkita reissataanko met-

rolla pitkin Helsinkiä vai ollaanko jossakin kauppakeskuksessa tai kahvilassa 

niinku muuten.” 

Hyvän kohtaamispaikan tunnusmerkkejä useimmille nuorille on, että tila on lämmin sisätila, 

jossa voi oleskella säätilasta riippumatta ja jossa on mahdollisuus istua. Kauppakeskuksissa 

viihtymisen yhtenä syynä pidetään vapautta ja kokemusta vähäisemmästä valvonnasta muihin 

nuoren arkiympäristöihin nähden. (Malm 2018, 27-31.) 

”Kauppakeskuksissa on esim. paljon kovemmat penkit, tääl on sohvii, tääl on paljon 

enemmän jengii, tai no ei oo aina mut sitten, kauppakeskuksissa ravataan edes takas 

ulos ja sisään edes takas, kauppakeskuksissa on rennompaa, nuorisotilalla tulee sano-

mista kiroilusta, kauppakeskuksissa saa juoda esimerkiksi energiajuomia.” 

” Nuorisotiloissa ja kahviloissa käyn hyvin usein, kun on motivaatiota, nyt se on vä-

hän hiipunut, se vaihe et mä oisin nuorisotiloilla, koska ei oikein kukaan mun hyvistä 

kavereista käy enää tai oo käynykkään.” 

” Se on vaan että noihin paikkoihin se massa on valunut, sinne vaan mennään sitten 

massan mukana, vaikee se on sitä massaa siirtää.” 

Muutamat haastateltavat kävivät silloin tällöin viettämässä aikaa huoltoasemilla. Tekeminen 

suuntautui joko tankkaamiseen tai sitten ihan vaan hengailuun. Kivistön juna-aseman lähellä 

sijaitseva Keimolan neste mainittiin erikseen, koska se on myöhään auki ja sinne pystyy mene-

mään syömään viimeisen junan jälkeen. 

”Öisin tulee käytyy tos Keimolan Nesteellä, kun se on kaksneljä ja muutenkin 

menty frendien kanssa kun osaa asuu tos Kivistössä, mennään vikalla junalla ja 

mennään vaan istuu sinne, syömään ja pelaa pelikoneita.” 
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Oman kokemuksen mukaan nuoret syövät kodin ja koulun ulkopuolella usein, mutta erilaiset 

ruokapaikat nousivat suhteellisen vähän esille. Myyrmäestä mainittiin Burger King ja muista 

paikoista muutamia pienempiä pikaruokapaikkoja. Kahviloissa nuoret viettävät aikaansa jon-

kun verran. Enemmän tuntui edullisen kaupan läheisyys olevan valttia, sieltä lähinnä haetaan 

paistotuotteita ja energiajuomia, limuja ja mehuja. Haastateltavat mainitsivat useasti vakio-

paikat. 

”Emmä tiiä, siin on vaan kaikki lähellä, ja kaikki vaan tulee sinne, ei siin oo 

oikein mitään muuta syytä, emmä tiiä, ne vaan tulee, se on vaan niin julkinen 

paikka ehkä ne on nähnyt, että kaverit on siellä, kuullu koulusta, emmä tiiä.” 

”Jos mä pääsen koulusta niin mä meen vaan kattomaan ensin ne vakiopaikat 

tai mikä, nyt on lähin koulusta niin on se Martinlaakson läheisyys, niin ensin 

siellä vakiopaikoissa ja jos en sieltä löydä niin soitan esimerkiksi puhelimalla 

tai lähetän viestiä. Emmä yleensä kato eka somesta, koska ne on ne yleisim-

mät paikat mihin ihmiset tulee.” 

”Paikat vetää puoleensa koska hyvin moni kaveri liikkuu niillä samoilla alu-

eilla, sen takia mä niihin ajaudun, emmä oikein yksin missään ulkona tee mi-

tään.” 

Aikaisempien nuorten vapaa-aikatutkimuksien mukaan nuoret viettävät vähemmän aikaa ko-

tona kavereiden kanssa, mitä enemmän ikää tulee. Haastateltavien kertomukset tukevat tätä 

tulosta. Osa ei oleskellut kavereiden kanssa omassa tai muiden kotona ollenkaan ja osalla se 

oli satunnaista. 

”Milloinkohan mulla on ollut viimeksi edes frendi kylässä, en mä ees muista, ei 

se kato niinku, mä jotenkin nään se on niin ku ollu, hei ollaan ala-asteella ja 

hihii mennään kaverille ja pelataan pleikkaa hihiii.” 

”Omat pihat, omat himat on kyl harvemmin, sit on jos on jotain piilokeissejä 

joista ei puhuta kellekkään, niin sit ollaan siellä ihan hissun kissun, heh.” 

”Joko me ollaan jonkun luona kotona tai tota tää mun niin ku tiivis porukka 

mitä nään koulussa ja koulun ulkopuolella, niin niitten kaa me saatetaan 

mennä illaks, ainakin viikonloppuna istuu niin ku metsään, mis on niin ku sem-

monen nuotiopaikka ja mennään istuu siihen ja heitetään siihen tulet ja puhu-

taan mukavia.” 
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6.5 Kulkeminen 

Se millä kulkuvälineellä nuoret kulkevat, riippui siitä mistä lähdettiin liikkeelle. Usein valin-

tana oli kulkuväline, joka oli lähimpänä. Jonkun verran nuoret käyttivät kahta eri välinettä, 

eli esimerkiksi kotoa saatettiin pyöräillä juna-asemalle ja siitä sitten jatkaa matkaa. Bussia 

mainittiin käytettävän myös silloin kun on aivan koomassa. Junan ylivertaisuus korostui vah-

vasti, jos se oli vain järkevän matkan päässä. Osalla nuorista oli matkakortissa aikaa, lähinnä 

oman kotikunnan sisäinen, joka luonnollisesti helpotti liikkumista muillakin kuin junalla. Jon-

kun verran nuoret kertoivat matkustavan pummilla ja seuraavan sosiaalisen median kautta 

myös sitä missä mahdollisesti tarkastajat liikkuvat. 

”Juna tulee koko ajan 10 minuutin välein, se on vaan niin yksinkertainen, meet 

sinne sisälle, ja siellä on aina yleensä tai ei edes tarvii miettiä onkohan täällä 

istumapaikkaa, vaan se on, painat oven auki ja yleensä se aukee itsestään, kun 

sielt tulee jengii ulos, sit sä meet sinne itse niin ku, se on niin yksinkertainen 

tapa liikkua, et se on sen takia mukava.” 

”Junalla pääsee paljon nopeemmin, mutta busilla sit taas pääsee paljon lä-

hemmäs, vähän riippuu mihin menossa.” 

”Kulkuvälineistä juna on mieluisin, siis junalla mä liikun pidemmät matkat eh-

dottomasti. Bussi on mun mielestä semmonen, et sitä käytetään, jos sä oot 

ihan koomassa ja silmät ristissä meet tuolla. Jos on vähänkään tolkkua päässä 

niin sä käytät junaa tai metroa.” 

”Junalla etelään päin Kantsusta ja jos pohjoiseen päin, niin tajuan jäädä en-

nen Vantaata pois.” 

Kesällä 2015 käyttöön otettu Kehärata on HSL:n selvityksen mukaan kasvattanut lähijunien 

suosiota laajalla alueella uuden rataosuuden, pääradan ja Vantaankosken radan ympäristössä. 

Junan osuus pääkulkutapana nousi runsaat 10 prosenttiyksikköä vuodesta 2014 vuoteen 2016. 

Bussien osuus väheni suunnilleen saman verran. Junamatkustajien määrä kasvoi selvästi eni-

ten Myyrmäessä ja Kivistössä, joihin on rakennettu paljon uutta asutusta radan tuntumaan. 

Joukkoliikennematkustajat olivat Kehäradan valmistumisen jälkeen tyytyväisempiä liikkumi-

sen sujuvuuteen kuin he olivat ennalta arvioineet. Sujuvuus parani laajemmalla alueella kuin 

matkustajat ennen liikenteen alkamista olettivat. (Hsl.) 

Kehärata on auttanut Vantaan sisäisessä poikkiliikenteessä paljon, matkan teko on nopeutu-

nut huomattavasti ja Länsi- ja Itä-Vantaa ovat lähempänä toisiaan kuin koskaan aikaisemmin. 

Ennen oli paljon haastavampaa lähteä toiselle alueelle kouluun, sillä pelkkiin matkoihin saat-
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toi kulua toista tuntia. Yksi haastateltavista on hyötynyt Kehäradasta ehkä enemmän kuin ku-

kaan muu haastateltavista, sillä hän oli joutunut koulukiusatuksi yläasteella ja oli halunnut 

vaihtaa maisemaa ja aloittaa puhtaalta pöydältä. 

”Mä halusin vaihtaa porukkaa ja just sen takia lähin kauemmas kouluun, sit 

kaikki kaverit on nykyään pääasiassa sielt idästä. Koulukiusaamisen takia, mä 

halusin päästä koulukiusaajista eroon, tosi hyvin on mennyt, mul ei ollu mi-

tään ongelmia itse asiassa lukiossa sen puoleen, mä pääsin oikeesti siit eroon, 

siin vieressä on ammattikoulu ja siel saattaa olla tuttuja naamoja jotka saat-

taa katsoa ilkeesti, joskus jos menee samalla aamujunalla kouluun, mut mä jä-

tän ne omaan arvoon.” 

6.6 Tapaamiset 

Vuoden 2016 Lasten ja -nuorten vapaa-aikatutkimusta käy ilmi, että kaikista 10-29-vuotiaista  

42 prosenttia  ja alle 20-vuotiaista  enemmistö tapaa ystäviään kasvotusten päivittäin. Vähin-

tään viikoittain ystäviään tapaavat lähes kaikki. (Merikivi, Myllyniemi & Salasuo 2016, 70.)  

Asuinseudun tyypin mukaisessa vertailussa maaseudulla asuvien päivittäin tapaaminen on 

muuta maata harvinaisempaa. Syynä varmasti on ainakin harvaanasutun seudun etäisyydet ja 

kulkemismahdollisuudet. (Merikivi 2016, 71.) Pääkaupunkiseudun nuoret ovatkin tässä suh-

teessa muuta maata huomattavasti paremmassa asemassa, sillä julkisen liikenteen verkosto 

mahdollistaa helpommin kasvokkain tapaamisen myös kymmenien kilometrien päässä olevien 

kavereiden kanssa muutamassa hetkessä. Myös sosiaalisen median kautta uusien tuttavuuksien 

tapaaminen on paljon helpompaa ja nopeampaa. Pääkaupunkiseudulla ihmiset voivat elää pa-

remmin hetkessä ja vaihtaa suunnitelmaa, kun saavat impulssin johonkin mielekkääseen teke-

miseen esimerkiksi sosiaalisen median kautta.  

Vuoden 2013 nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan tyytyväisimpiä ovat ne nuoret, joilla ys-

tävyyssuhteet painottuvat ennen kaikkea henkilökohtaisiin tapaamisiin. Tyytymättömämpiä 

puolestaan ovat ne, joiden yhteydenpito tapahtuu säännöllisemmin netin kuin kasvokkain ta-

paamisen kautta. Nuoret, jotka tapaavat kavereitaan enemmän reaali-, kuin nettimaailmassa, 

ovat selvästi tyytyväisempiä terveyteensä, ulkonäköönsä, vapaa-aikaansa ja elämäänsä ylipää-

tänsä. (Myllyniemi 2013, 29.) 

Kaduilla tapailun huippukohta osuu ikäryhmään 15-19-vuotta, jonka jälkeen se alkaa tasaisesti 

laskea. Juuri 15-19-vuoden iässä on tavallisinta tavata kavereita myös ostos- tai kauppakes-

kuksissa sekä huoltoasemilla. Nuorisotiloilla ja kirjastoissa tapaavat eniten 10-14-vuotiaat. 

Nuorisotiloilla tapaaminen loppuu käytännössä kokonaan ennen 20 vuoden ikää. (Myllyniemi 

2013, 32.) Nuorisotiloilla ikäjakauman tulokset ovat hyvin ymmärrettävissä, sillä monissa kau-

pungeissa nuorisotalojen käyttö vuorot ovat suunnattu 10-17-vuotiaille. Haastateltavista moni 
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mainitsi, että ei viitsi enää käydä nuorisotalolla koska siellä ei saa juoda energiajuomia, tai 

koki säännöt liikaa rajoittavina. 

Haastateltavat näkivät kavereita säännöllisesti, lähes päivittäin jokainen. Haastateltavat tar-

koittivat tällä näkemisellä vapaa-ajalla näkemistä, eli koulussa tapahtuvia tapaamisia ei tä-

hän huomioitu. Siinä missä jonkun kotona tapaaminen on yleisintä alle 10-vuotiailla, on inter-

net sosiaalisuuden areenana tärkeimmillään 15-19-vuotiaiden ikäryhmässä. (Myllyniemi 2013, 

32.) 

”Nään päivittäin, joka päivä. Nuorisotiloissa, ostoskeskuksissa, eipä siinä ase-

milla välillä, joskus ehkä jollain kaverilla.” 

Se mikä nousi monilla esille oli ns. vakiopaikat. Vaikka kaikki haastatellut nuoret liikkuvat ak-

tiivisesti koko pääkaupunkiseudulla oli jokaisella ne omat vakiopaikat, jossa vietettiin eniten 

aikaa. Erilaiset lähiruokapaikat, asemat, nuorisotilat ja muut julkiset ja puolijulkiset tilat oli-

vat nuorten mieleen. Muutamat haastateltavat liikkuivat eri paikkojen ja eri porukoissa hyvin-

kin liukkaasti. Se miten nuoret valitsevat missä hengaavat milloinkin nousi kaikilta sama il-

miö: fiiliksen mukaan eli ei juurikaan suunnitella etukäteen. Vaikka osassa paikoissa oli myös 

ihmisiä, joista ei pidetä, se ei estä valitsemasta kyseistä paikkaa vapaa-ajan viettopaikaksi. 

”Sitten ehkä Tikkurilassa, jonkun verran Dixi, tai se on se aseman ylätasanne, 

nyt oon siellä vähentänyt tosi paljon siellä käymistä koska siel on vaan huonoo 

sakkii, se mua ärsyttää ne suurin osa siellä hengailijoista ja olijoista kun tota, 

ne on vaan sellasta yleisiä gettovittupäitä, jotkut siis vaikuttaa siltä että ne 

on vaan pelkkii nistei, jotkut vaikuttaa en ne on vaan faija hakannu ja ne hak-

kaa nyt kaikkii muita, osa on muuten vaan saanut sellasta gettokohtelua et ne 

on niinku kusipäitä, sit se on niin hajanaista ei sitä pysty sanoo, et onks ne 

yhtä tiettyy. Siel on niin paljon ärsyttävää jengii, on siellä tietysti niitä hyvä-

kin tyyppejä.”  

Eläminen hetkessä oli monen mielestä se ainut tapa suunnitella päivää. Juurikaan nuoret ei-

vät etukäteen miettineet edes muutamaa päivää pidemmällä, kenen kanssa ja missä meinaa-

vat vapaa-aikaa viettää. Jokainen mainitsi, että puhelimen välityksellä vaihtoehtoja sitten 

tarkastellaan, välillä toimitaan itse aktiivisena ja välillä taas tsekataan ns. tarjonta sosiaali-

sesta mediasta. Se mikä on olennaisesti muuttunut, on ehdottomasti tärkeimmäksi sovel-

lukseksi noussut kavereiden välisessä yhteydenpidossa Snapchat. 

”Yleensä ollaan aika paikallaan, mutta jos ollaan jossain et tuu tänne, et me 

venataan tai tuu tähän junaan, et me ollaan menossa tonne ja sit tota ei siin 

niin ku se vaihtelee, riippuu siitä onks se porukka ikään kuin jo jossain vai 

meet sä niin ku jotain frendii näkee.”  
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”Pääasiassa fiiliksen mukaan, mulla siis tulee kausia et mä en jaksa nähdä yh-

tään ketää tai mä jaksan just ja just nähä tota ton kaa mä jaksan ehkä ens vii-

kolla, se on just et millasta meininkii mä jaksan.” 

”Kaverit pyytää mut Tiksiin, niin en mä välttämättä mee, koska päätän itse, 

koska joskus mulla on sellanen päivä, et Tiksissä ihan fine et joojoo ihan mitä 

vaan, mutta joskus Tiksi tuntuu niin vastenmieliseltä, sit joskus Kamppi tuntuu 

tosi vastenmieliseltä” 

”Tähän ei voi sanoo muuta kun, se on intuitio, sielt vaan joku heittää, et men-

nään Tuomiokirkolle, lähetään Suomenlinnaan, ei mulla oo rahaa, no mennään 

Ruttopuistoon.” 

6.7 Sosiaalinen media 

Tiedetään että nettiyhteydenpito on tiivistynyt viime vuosina rajusti, kun taas puhelimessa 

puhuminen ystävien kanssa on vähentynyt vain muutamassa vuodessa (Myllyniemi 2016, 78-

79). Useampi kuin kolme neljästä nuoresta on median välityksellä yhteyksissä ystäviinsä päi-

vittäin, joka viides monta kertaa päivässä. Sovellusten kautta yhteydenpito on nuorten ikäryh-

missä jo selvästi yleisempää kuin kasvotusten tapaaminen, joka on päivittäistä 42 prosentilla. 

(Merikivi 2016, 69.) 

Nuoret kiinnittyvät kaupunkien sosiaalisiin ja kulttuurisiin maailmoihin paitsi fyysisten katu-

jen, ostoskeskusten, asemien, nuorisotilojen ja kahviloiden, myös sosiaalisen median kautta. 

Nuoret ovat monella tapaa mediakaupungin ytimessä. Sosiaalisesti täyteläiseen mediakaupun-

kiin liittyy myös uudenlaista yksinäisyyttä ja ulossulkemista. Se on julma ja karu todellisuus 

sille, jonka tekemisiä kukaan ei seuraa, jaa tai peukuta. (Sumiala & Suurpää 2015, 18.) Vain 

yksi nuori otti näihin seuraajiin kantaa keskustellessa ystävistä ja seuraajista. Hän oli sitä 

mieltä, että hänellä on vähemmän seuraajia Snapchatissa kuin joillain kavereilla, siksi että 

kaverit ovat tehneet enemmän aktiivista työtä sen eteen, että ovat saaneet paljon seuraajia. 

Pääosa lapsista ja nuorista omistaa käytössään olevan älypuhelimen. Nuoret ovat koko ajan 

läsnä netissä: koulumatkalla, lounaalla ja harrastuksissakin. Koska nettiin ei tarvitse erikseen 

mennä, se on päällä koko ajan. Älypuhelimissa on monissa jo valmiiksi ladatut pikaviesti so-

vellukset, jotka aktivoituvat, kun laitteelle kirjaudutaan ensimmäisen kerran. Nuorten elä-

mästä on vaikeaa irrottaa nettiä erilliseksi osaksi, koska se on koko ajan läsnä. Sosiaalinen 

media on yksi mahdollinen käyttötapa netille ja tässä tutkimuksessa siinä kiinnostaa lähinnä 

se, että miten ja millä sovelluksilla nuoret pitävät yhteyttä toisiinsa. 

Kaikki haastateltavat kuvailivat käyttävänsä sosiaalista mediaa paljon, joka päivä ja tilan-

teesta riippuen, käytännössä koko ajan.  
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”Käytän ihan tosi paljon, siis tai no emmä, no mä oon Snäpissä tosi aktiivinen, 

mä päivitän mun mystoryy tosi paljon, seuraan muitten, Facebook ja Instgaram 

on enemmän semmosia some palstoja, Twitterissä mä en oo tyyliin ollenkaan, 

en ees tiedä miten se toimii, en oo jaksanu perehtyy, Facebook ja Instagram 

niin niistäkin Facebookista on tullut vaan uutisten mainossivu, sitä ei voi so-

meks sanoo silleen paitsi jotkut tietyt ryhmät, instaa mä kattelen ja snäpissä 

mä viestittelen.” 

Käytettävät sovellukset vaihtelevat nuorilla. Vuonna 2016 tehdyn valtakunnallisen tutkimuk-

sen mukaan suosituimmat sovellukset nuorten keskuudessa olivat WhatsApp, YouTube, Face-

book, Instagram, Spotify, Snapchat ja Facebook messenger. Vuoteen 2015 verrattaessa suu-

rimmat erot ovat WhatsApp:n kärkipaikka ja Snapchatin käytön raju kasvu. (Some ja nuoret 

2016.) Nuoret kokevat yhteisöllisyyttä omissa viesti kanavissa, mutta myös krittiikkiä nostet-

tiin esiin siitä, että pitääkö kaikkea jakaa somessa: 

”Nuoret ja some oon tosi monelta mun frendiltä kuullut että hei mä oon plo-

kannut ton, että mä en haluu et se näkee mun kännisekoiluista yhtään mitään, 

mä oon ollut et eihän sitä tarvii somee jakaa jos haluu sekoilla, mut joo.” 

Haastateltavat käyttivät jokainen näitä sovelluksia, mutta aivan ehdoton kärkipaikka viestin-

nässä oli Snapchatilla. Kaikki haastateltavat käyttivät arkisten tapaamisten sopimisiin Snap-

chattia. Snapchatin ylivertaisuutta viestikanavana kuvailtiin muun muassa näin: 

”Snapchatissa tulee kuvana, ja niinku näkee sen niin ku kasvokontaktin vaikka 

ei ookkaan livenä, mut se niin ku öö mä oon esim sitä kironnut kun pitää pit-

kää stooria selitää Snapchatissa ja oon että vois mennä jatkaa WatsAppiin, 

mutta kukaan ei käytä sitä. Meilä on ryhmäkeskustelutkin siirtynyt Snapchat-

tiin. Mitenkähän mä nyt sulle lyhyesti tän selitän..WhatsApp on ehkä niin kuin 

nuorten keskuudessa mennyt siihen että se on niin ku tekstiviesti, jossa sovi-

taan niin ku tärkeet asiat, siellä sovitaan se niin ku jos ollaan menossa samaa 

matkaa leirille tai kesätöihin, snäppi on semmosta miten  sulla menee, mitä 

sulle kuuluu? Voidaaks nähä joku päivä, tällasta, se on enemmän niinku Snäppi 

on rennompi, ja nuorten keskuudessa on varmaan se kun ne kuvat ovat katoa-

vii, niihinkään ei sit tarvii miettii, et ei vitsi miksi mä lähetin ” 

”Snäppi, se on just että jutellaan kavereiden kanssa shaibaa.” 

”Ne kattoo mun mystoryy, niit on vajaa 200, se on oikeesti sellasii joilta tulee 

palautetta, se on tiivis yhteisö, ne kattoo mun juttuja ja tulee kehuu mua 

chattiin, sit siin on semmonen vuorovaikutus.” 
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Facebook nousee somesta puhuttaessa esille ja vaikka haastateltavilla kaikilla oli profiilit Fa-

cebookissa, sitä käytettiin lähinnä uutisten seuraamiseen etusivulta. Yksi poikkeus kuitenkin 

oli. 

”Kaverit nauro, et sä oot tyyliin ainut joka käyttää Facebookkii, olenko aikai-

sessa vaiheessa vanhentunut.” 

Facebook on kuitenkin suosituin sosiaalisen median palvelu 23-29 -vuotiaiden keskuudessa 

(Some ja nuoret 2016). 

Nuoret ovat kokeilunhaluisia ja lataavat aikuisia ennakkoluulottomammin uusia sovelluksia 

puhelimeen ja muihin laitteisiinsa. Sen mitkä sovellukset jäävät aktiivikäyttöön, näyttää vain 

aika. Eri sovelluksia käytetään eri tarkoituksiin ja voidaan käyttää myös kokonaan eri ystävien 

ja kaveripiirien kanssa. Facebook messenger ja WhatsApp oli muuttunut monilla virallisim-

miksi kanaviksi, joita käytettiin esim. työporukoiden tai luokkakavereiden välillä. Eri kaverei-

den kanssa käytetään eri alustoja, WhatsApp on paljon intiimimpi ja siinä jää viestit talteen.  

”Sit mä käyn kattomassa Facebookin, siellä meillä on esim. meidän työnteki-

jöiden ryhmä, niin sinne on saattanut tulla illalla tai tosi aikasin aamulla tulla 

viestiä, niin ku aseman avaajat mee sinne ja huomaa jonkun joku tehnyt jotain 

väärin, sit ne huomauttaa siit sinne, sit mä käyn lukee ne sit sinne.”  

”WhatsApp on käytössä luokan ryhmässä.” 

”WhatsApp on enemmän nykyään niin ku tekstiviesti, se on niinku se millä lai-

tetaan, hei en pääse tänään, voidaanko siirtää.” 

”Mä puhun just WhatAppissa, silloin jos mä haluun avautua jollekin, tai joku 

mun frendi haluu avatua mulle henkilökohtaisesta asiasta.”  

Nuoret ovat jatkuvasti netissä. Kaikki sovellukset ovat päällä koko ajan. Nettiin ei tarvitse 

mennä erikseen, vaan sitä käytetään ja siinä ollaan aktiivisesti koko ajan. Yön ajaksi nuoret 

kertoivat laittavansa äänet pois puhelimesta tai mykistävänsä tietyt sovellukset, joissa eniten 

on vuorovaikutusta muiden nuorten kanssa. Osa mykisti vain tietyt ryhmät, jotta jos joku tär-

keä laittaa keskellä yötä viestin, on se mahdollista saada heti.  

”Snäppi on tärkein, se katotaan heti kun herätään, sen jälkeen on WhatsApp.” 

Eka Snäppi, mä avaan kaikki, mä oon menny aikaisemmin nukkumaan, koska 

mulla on ylipäätänsä unirytmi koska töitä.” 
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”Välillä saattaa olla et joillain kavereilla on ollut tilanne päällä yöllä, sit mä 

saatan kysyä et huomenta mä heräsin, mikä tilanne, onks ok.” 

Soraäänikin löytyi siihen, että omat kaverit ovat koko ajan puhelimilla. 

”Mua ärsyttää, jos mä näen et ihmiset on koko ajan puhelimella jatkuvasti. 

Jos on paikalla niin keskittyis siihen ketä siellä on, Niin kauan kuin mä olen ul-

kona, niin mä en puhelinta kauheesti käytä, vaan keskityn siihen oikeeseen 

maailmaan, enkä puhelimeen.”  

Osa nuorista siis kokee vielä puhelimella olemisen jotenkin eri asiaksi kuin vuorovaikutuksen 

kasvotusten muiden kanssa. Toisaalta haastateltava saattoi myös tarkoittaa sitä, että osa nuo-

rista hengaa puolijulkisissa tiloissa ja pelaa mobiilipelejä ja näin ollen uppotuvat toiseen maa-

ilmaan, pois ympäröivästä todellisuudesta. 

6.8 Nukkuminen 

Vapaa-aikaa käsitellessä on sitten kyseessä aikuiset, nuoret tai lapset, yksi nimittäjä näytte-

lee isoa osaa ja joka on elinehto meille kaikille. Ilman unta emme pysty toiminaan, vaan jo-

kainen tarvitsee riittävän määrän unta selviytyäkseen arjen normaaleista tilanteista. Se mikä 

on riittävää, on jokseenkin yksilöllistä. 

Murrosikäinen nuori tarvitsee yössä unta noin 10 tuntia. Unentarve ei murrosiässä vähene, 

mutta hormonien vaikutuksesta nukahtamisajankohta voi siirtyä myöhemmäksi. Nuorten uni-

häiriöistä yleisin onkin aamuväsymys. Syynä tähän on usein liian myöhäinen nukkumaanmeno. 

(Mll.) 

Nuorten arjessa pakottavat heräämisajat näkyvät siten, että nukkumaanmenon ajankohta vai-

kuttaa ratkaisevasti arjen kokonaisunimäärään (Myllyniemi 2015). Nuoret itse nostivat esille 

myös sen, että nukkumaan menemiseen vaikuttaa suoraan se monelta tulee kotiin. 

”Arkena nukkumaan 22-23, no emmä jaksa muuten nousta, mä katon Snäppii, 

rupee väsyttää ja sit mä laitan puhelimen pois. Yleensä riippuu monelta me-

nen himaan, et jos mä meen vaikka tyyliin kasilta, niin rauhoittuu paljon no-

peemmin sinne sänkyyn, niin sit menee paljon aikaisemmin nukkumaan, jos 

tuun taas joskus ysin jälkeen niin sit se mee paljon myöhempään.” 

Kaikki nuoret käyttivät somea ennen nukahtamista ja osa katsoi nukahtamiseen asti myös 

muita laitteita, kuten tietokonetta, tablettia tai televisiota. 
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”Yleensä oon parivikaa tuntia koneella ja sit ku suljen koneen, niin saatan 

vielä joitan viestejä laittaa kavereille, mut sit kun meen sänkyyn niin saatan 

ehkä vielä selaa tärkeimmät infot somesta ja sit meen nukkumaan.”  

”Mulla on puhelin loppuun asti ja itseasiaa mulla on telkkari kanssa auki, mä 

katon Netflixia aika paljon kyl iltasin, mä oon kattonut yhden sarjan 7 kertaa, 

mä katon sen läpi, siihen mä nukahdan.”   

”Puhelin, kyl mä yritin laittaa sen puoltuntii ennen viimeistään, nukkumaan-

menoa ennen pois, mutta kyl mä välillä nukahdan se kädessä, jos on ollut joku 

jutellut kaverin kanssa, alkanut torkkumaan nyt se puhelin pois, oon mä muu-

taman kerran herännyt siihen, että puhelin kolahtaa lattiaan, ku se tippuu kä-

destä.” 

6.9 Nuorisotyön kehittäminen 

Nuorisotiloilla käyvät nuoret ja erilaisissa toiminnoissa mukana olevat ovat saaneet antaa 

omia mielipiteitään usein. Itse päätin kysyä nuorilta laajasti minkä tyyppistä nuorisotyötä hei-

dän mielestään nuoret tarvitsevat ja millaista tukea vapaa-ajassa. Lisäksi kysyin kommentteja 

nuorilta siihen, miten he itse kokevat Nuorisotyö raiteilla olevat työntekijät ja myös muut jal-

kautuvaa nuorisotyötä tekevät aikuiset. 

Nuorten vastauksista on poimittavissa seuraavat teemat: jalkautuva nuorisotyö, sosiaalinen 

media, tuki, turvallisuus, erilaiset tilat. Jalkautuva nuorisotyö avautui käsitteenä nuorille ja 

se oli tuttua. Kaikilla oli kokemusta työmuodosta. Nuoret korostivat jalkautuvan työn tär-

keyttä. 

”Mä nään sen niin Ntr:n täs ihan hemmetin edelläkävijänä, mä no en tässä nyt 

ala mitään jeesusta leikkimään, mutta tän päivän nuoret tarvii et nuorisotyö 

menee niitten luo.”  

”Jalkautuvaa nuorisotyötä nuoret tarttis ihan hemmetisti enemmän ihan sel-

västi tarvitaan.” 

”Koulujen päättäjäiset, vappu, se on jalkautuvaa nuorisotyötä parhaimmilaan, 

mutta koska sitäkään ei voi tehdä joka päivä, ni siis mun mielestä pitäis potkii 

Helsinkii, Espoota.” 

”Mut siis jalkautuva etenkin nois siis julkisenliikenteen välineissä ois, arkisin 

mun mielestä se järkevin lopetusaika viimeistään 22, nuorten pitäis itekkin ta-

juta, että sulla on huomenna koulua, että ei tarttis olla enää puoliltaöin hillu-

mussa tuolla noin, mutta viikonloppusin kyl mä väittäisin, ett niin kuin  en voi 
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tietenkään pakoittaa kellonympäri toimimaan, mut siis jostain 16-17, sinne 

maks yhteen, koska siis viikonloppu ja loma-ajat ni ei ne liiku sillon päivällä, 

ne alkaa heräilee silloin neljän  maissa hei mitä tehdään illalla, mennääks 

ryyppää ruttopuistoon, kyl mä niin ku näksin  et se ois aika tärkeetä. Ehkä se 

kaikkein aktiivisin aika tosta jostain seittemästä kahteentoista.” 

”No Vantaalla aika hyvin hallussa, koska teillä on ankat ja kaikki, mut siis 

niinku Espoota ja Helsinkiä enemmän niin ku menkää nyt jalkautumaan sinne  

kadulle, koska ne nuoret ei välttämättä oo siellä nuorisotilalla, ne tykää hen-

gaa puistoissa, kauppakeskuksissa.” 

Espoo ja Helsinki ovat hankkeen kuluessa lähteneet mukaan Nuorisotyö raiteilla toimintaan. 

Molemmissa kaupungeissa on erikseen toimivat työparit.  Espoon nuorisopalvelut on osoittanut 

toimintaan jo ennen Länsi-metron aukeamista resurssia, jotka kohdennettiin metron varrelle 

sen auettua. Helsingin nuorisopalveluiden itäinen yksikkö vastaa Itä-metron haasteisiin. Rai-

teilla toimii myös Aseman Lapset ry:n nuorisotyöntekijät ja työpareina nuorisotyöntekijöitä 

Vantaalta, Espoosta ja Helsingistä. (Nuorisotyö raiteilla.) Nuoret arvostavat nuorisotyönteki-

jöiden puuttumista epäasialliseen käytökseen ja hankaliin tilanteisiin. 

”Sellasta mukavaa et ne ei oo koko ajan sellasii hirveit kukkahattutätejä et ne 

osaa ottaa läppää vastaan, ei ota kaikkee niin tosissaan ja se on hyvä.”  

”Siihen tarviis nuorisotyöntekijöitä kaikki ei osaa käyttäytyä, siin on onneks 

muutama nuorisotyöntekijä osunut paikalle.” 

”Mitä nuoriso duunaa, tos on nyt tapahtunut kaikenlaista, suurin osa ei osaa 

päättää mitä ne tekee ja sit ne vaan pelleilee.”  

”Kyllähän nuoret osaa käyttäytyy jos ne on nuorisotilalla, mutta sit pihalla 

riehutaan jne, se on se mitä oon nähnyt ” 

Sosiaalisen median tiimoilta nuorisotyöntekijät saivat konkreettisia ohjeita, miten siellä nuo-

risotyöntekijän tulisi toimia. Myös varsinkin aina avoinna olevat palvelut saivat kannatusta 

nuorilta, sillä kun nuoren hätä ja tuen tarve on suurin, ei välttämättä ole mikään fyysinen 

paikka auki, josta apua ja neuvoa voisi mennä kysymään. 

”Ehkä jotain somee, sekaisin 247 on tosi hyvä esimerkkinä tästä, siellä on jo-

noo koko ajan” 

”Nuorisotyöntekijöille sellasta niinku tota jotain niin ku perehdytystä, koska 

tota teijän työ vaatii sitä et te osaatte kaikki somet ulkoo, kaikki tälläsen 
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kaikki mist nuoret on kartalla, niin teidänkin pitäs olla mutta nuorena ite sa-

non, että älkää puuttuko siihen, seuratkaa ja olkaa mukana, mutta älkää an-

tako omaa mielipidettä, ei ikänä. Te ette saa puuttua siihe, te että saa muut-

taa sitä.”  

Tuen tarpeen nuoret tunnistivat varsinkin omilla ystävillään, jotka ovat aikuistumisen tai pa-

remminkin itsenäistymisen kynnyksellä. Tiedostetaan ne asiat joihin nuoret tarvitsevat apua 

ja tukea, mutta ei kuitenkaan löytynyt konkreettisia vinkkejä, miten voisimme auttaa. Ne 

nuoret, jotka olisivat todellisen tuen tarpeessa, osallistuvat todella nihkeästi erilaisiin tilai-

suuksiin, joissa sitä tukea ja apua olisi tarjolla. 

”Kaikista eniten, sanon nyt niinku Vantaa getto asiantuntijana, että kaikista 

eniten tarvis sitä ponnistus apua aikuisuuteen ihan ihan jokainen, niin kuin jo-

kainen nuori ja jokainen aikuisuuden kynnyksellä oleva nuori. Miten sitä sit 

pystyis jeesaa, se on sit taas vähän sellasta astromatematiikkaa, et ei sitä 

pysty suoraan sanoo, mutta mä väitän et jokainen tarvii vähän apua.”   

”Nyt mä tiedän että tuolla Tiksissä on paljon tyyppejä, jotka täyttää just 18, 

mutta mä en näe niistä yhtäkään sellasta itsenäistä materiaalia, et niis just 

vaan se että niin ku saa sossun kautta jonkun kämpän, mutta ne ei osaa tehä 

siellä ees ruokaa itelleen, se on vähän semmone, mun käy jopa sääliks niitä.” 

Nuoret tiedostavat ryhmäpaineen ja sen ongelman, että vaikka haluaisi itse lähteä kokeile-

maan jotain harrastusta tai oppimaan uutta, se ei ole niin helppoa, koska kaverit ovat vierellä 

kuuntelemassa. Uskomukset toiminnan seurauksista eli hyödyistä ja haitoista ovat yksi syy mo-

tivoitumiselle. Elintapamuutoksen puolesta puhuvat seikat kannattaa kehystää ennemmin 

myönteisesti eli liikkumalla parannat toimintakykyäsi kuin kielteisesti, jos et liiku toimintaky-

kysi rapistuu. Viestinnästä, jossa vedotaan terveysriskeihin ja pelotellaan niillä, on tehty 

meta-analyyseja, joiden tulokset ovat osin ristiriitaisia. Osan mukaan pelkoihin vetoava vies-

tintä vaikuttaa useimmiten. Toisten mukaan pelkoviestintä toimii vain silloin, kun ihmisen 

pystyvyyden tunne on riittävän suuri, ”uskon että voin tehdä asialle jotain ja siitä on ter-

veydelleni todellista hyötyä”. Ollakseen tehokas pelkoihin vetoava viestintäkampanja vaatii 

kuitenkin tuekseen konkreettisia vinkkejä ja tukea tai taitojen opettamista. Muuten kohde voi 

torjua viestin psykologisesti liian raskaana. (Salmela-Aro & Nurmi 2017,211.) 

”Jos nyt puhutaan nuorisokuvakulmasta, niin onhan se vaan nyt tyhmää, tyh-

mää sillee, jos näkee nuorisotyöntekijän sit ne ehdottaa jotain, niin kaverei-

den silmin näyttää tyhmältä jos sä oot sit silleen et joo vois kokeilla, sit kaikki 

muut on silleen, et mitä sä nyt mietit, et siihen voi vaikuttaa se.”  
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”Mä en tiedä miten sen nyt vois ratkaista, koska se side kavereiden ympärillä, 

ryhmäpaine on hyvin suuri, sun on vaikee saada niit kaikkii mukaan, kun se et 

saisit sen yhden, joka saa sit sen kaiken paineen niskaan, miten sä saat sen yh-

den mukaan. Pitää vaan keksiä mistä ne tykkää.” 

”Kyl mä sanoisin et se perään kattominen, on yks niitä mitä oikeesti vaikka 

nuoret ei sitä välttämättä itte tajua, mut se on siis yks sellanen mihin niin, pi-

täis niin  ku poliisin vartijoiden nuorisotyöntekijöiden  enemmän vaan ei sitä 

että nyt teidän pitää seurata tota koko päivän vaan vaan jotenkin silleen ylei-

sellä tasolla perään kattominen, kysyminen miten sulla menee, oot sä ollu tä-

nään koulussa, mitä sä oot tehnyt, just niin ku [työntekijöiden nimet pois-

tettu] tekee, mun mielestä tosi hyvin Ntr:n porukat ja sinä ja kaikki muut mu-

kaan lukien.” 

Tutut työntekijät ja tunnistettavat asut luovat turvallisuuden tuntua nuorille, kun he liikkuvat 

pääkaupunkiseudun julkisenliikenteessä. Osa nuorista on tullut hyvinkin tutuiksi työntekijöi-

den kanssa. Nuorisotyö raiteilla – hankkeen työntekijöillä on aina työvuorossa mustat vaat-

teet, jossa on logot kirkkaalla oranssilla tekstillä. Nuoret tunnistavat jo kaukaa, mutta myös 

Liikenneviraston turvavalvomo, erottaa kameroista työntekijät.  

”Nuorille tulee siit jalkautuvasta, kun mäkin oon [työntekijän nimi poistettu] 

kanssa tosi usein satuttu samaan junaan joskus kun niillä loppuu työvuoro ja 

ne tulee kirjoittaa rapsaa, siis on, kyl siit jotenkin tulee sellanen tuttu ja tur-

vallinen olo jos jos niinku tietää et siel on niinku jotkut muutkin kuin ne ilkeet 

konnarit ja kettumaiset tarkastajat heittämässä sua niin ku pihalle, äläkä 

naura siin nyt yhtään.” 

”Kuhan nuorilla on turvallinen olo siitä, et niillä on vaikka se puhelinnumero 

mihin ne voi soittaa, ne tietää et keneltä ne voi kysyä apuu, vaikka ne ei sitä 

välttämättä itte tunnustas, varsinkin tuolla ntr:n tykkään siinä teistä teillä on 

näkyvät vaatteet, teijät tunnistaa, ja se niin ku nuorillekkin on tosi tärkeetä 

te ootte aktiivisia somen puolella, mut teijät myös tunnistaa livenä.” 

Nuoret eivät osanneet sen tarkemmin sanoittaa, minkälaisia tiloja he kaipaisivat jo nykyisten 

lisäksi. Jo olemassa olevat palvelevat heitä tai on palvellut, sen mitä nuoret tarvitsevat. Niin 

kuin lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimukset ovat osoittaneet nuorisotilojen vetovoima alkaa 

hiipumaan nuorten ollessa yläasteen loppupuolella. Silloin nuoret alkavat kaipaamaan tiloja 

joissa ei ole niin tarkkaa kontrollia aikuisten ja yhteiskunnan toimesta. 

”On joo tota Walkers, ja Kannelmäen nuta ja nutat missä on sata kävijää il-

lassa, mut ku vertaa, vaikka niin ku Helsingin nuorii niin käyköhän, ei meistä 
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varmaan käy edes puolet nuorisotiloilla, vaikka vuosittain se luku on joku mil-

joona, mutta kun siihen lasketaan niin kun kaikki käyntikerrat.” 

”Nuorisotilat on ihan hyvii mestoja ja varsinkin kun kasvaa niin ei tuu enää 

käytyy, tai silleen, ei jaksa kattoo koko ajan aikuisiin, kun ne selittää sään-

nöistä ku ei saa tehä omii juttuja, mitä haluis tehä.” 

Palaute jalkautuvasta nuorisotyöstä oli yleisesti ottaen positiivista. Kaikki Nuorisotyö raiteilla 

työntekijät on erikseen perehdytetty toimintaan ja näin ollen omaavat hyvät valmiudet toimia 

nuorten parissa nuorten reviireillä. Työntekijöiden tulee omata hyvä tilannetaju, milloin ol-

laan aktiivisia toimijoita ja milloin taas vetäydytään enemmän tarkkailijan rooliin. Jos nuoret 

kohtaavat ensimmäisen kerran päivässä työntekijät, vastaanotto on yleensä positiivinen, lu-

kuun ottamatta tilannetta, jossa nuoret ovat lähdössä juomaan alkoholia, silloin jalkautuvat 

nuorisotyöntekijät eivät ole niitä aikuisia, joihin nuoret mieluiten törmäävät. Jos samat työn-

tekijät kohdataan useasti saman päivän aikana, voi nuoria alkaa ärsyttämään.  

”Ei todellakaan, eikä kukaan muukaan mun kaveri ole saanut mitään, siis just 

koulun päättäreissä laitettiin ite viestiä [työntekijän nimi poistettu], että tul-

kaa käymään Koffarilla, siitä kun[työntekijän nimi poistettu] ja sen työpari 

lähti pois niin me yritettiin moikkaa  parille muulle nuorisotyöntekijälle, niin 

ne vaan käveli toiseen suuntaan, jalkautuvaa nuorisotyötä parhaimmillaan.”  

”Siis kaikki tykkää, paitsi jos on just sinä päivänä ryyppäämässä, tai jotain tol-

lasta, ku tulee, et ei vittu takavarikoiko noi mun juomat, semmonen niin, ku 

et sit jengii rupee ärsyttää, et mitä helvettii noi taas tääl tekee, semmosta. Et 

yleisesti teit kyl rakastetaan, sit mä väitän et yleisesti teijän pitäis ottaa 

enemmän kontaktii nuorii, ja paras tapa on mitä oon huomannut et toimii on 

niin jakelette kortsuja ja karkkii, se on vaan semmonen niin, ku nuoret tulee 

hakee, tikkarit on paras kun siit jää se tikku ulos, sit jengi näkee et hei sulla 

on tikkari, mistä oot saanut, vähän siistii, sain tolta nuorisotyöntekijältä.”  

”Se riippuu, ihan mukavaa se on silleen et tulee juttelee, mut sit jos on näh-

nyt Ntr 4 kertaa päivässä, niin alkaa olee silleen et menkää pois pliis.”  

”No ei mulla oo siis sillein mitään huonoa kuvaa, mä oon vaan iloinen jos mä 

nään on sit niinku semmonen turvallisuuden olo, et jos käy jotain, ni sit te 

ootte sitten siellä, tai sit niitä on niin ku siellä, et mä ainakaan pidä sitä mi-

tenkään negatiivisena ja en mä nähny tai kuullu et kukaaan muukaan pitäis. 

Musta se on aivan hyvä asia.” 
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6.10 Yhteenveto tuloksista 

Nuoret ovat pääosin tyytyväisiä vapaa-ajan määrään ja siihen minkälaisia asioita he voivat 

harrastaa vapaa-ajallaan.  

Harrastuksista puhuttaessa haastateltavat ymmärsivät harrastukset yleisesti liikunnallisiksi ja 

ohjatuiksi tekemisiksi. Täsmennettyä harrastamisen määritelmää, löydettiin monia erilaisia 

harrastusmuotoja, joita nuoret eivät ensin kokeneet harrastuksiksi. Näitä olivat esimerkiksi 

valokuvien ja videoiden editoiminen, vapaaehtoistyö jne. Laajemman harrastamisen määritel-

män jälkeen, jokainen haastateltava koki harrastavansa jotain. Kaikki haastateltavat olivat 

ajautuneet johonkin harrastukseen kavereiden kautta. Yleisimpänä harrastamisen lopettami-

sen syynä nousi ajan puute. 

Kaikkien haastateltavien ydinkaveriporukat olivat suunnilleen saman ikäisiä, mutta kaikki yh-

disti myös se, että varsinkin isompien porukoiden kokoontuessa ikähaitari saattoi olla jopa vä-

lillä 13-30 vuotta. Haastateltavien kaveriporukoita yhdisti se, että nuoria oli hyvin eri taus-

toista. Normaali tilanne on se, että hengailu aloitetaan pienemmällä porukalla ja siitä sitten 

liitytään toiseen porukkaan. Pienemmällä porukalla homma pysyy yleensä paremmin kasassa. 

Haastateltavilla oli yksi yhteinen vapaa-ajan viettopaikka ja se oli Helsingin keskusta. Sinne 

mentiin hengailemaan ja myös tekemään ostoksia. Keskustassa rautatieasema ja Kamppi nousi 

yleisimmiksi kohtaamispaikoiksi, joista sitten siirrytään muualle. Vantaan puolelta Dixi nousi 

vastaavanlaiseksi kohtaamispaikaksi. Dixistä on helppo liikkua raiteita pitkin moneen eri suun-

taan. Länsi-Vantaan puolelta Myyrmäki ja Martinlaakso koettiin myös hyvinä kohtaamispaik-

koina. Kohtaamispaikoiksi sopivat hyvin sellaiset paikat, josta nuoret voivat ostaa pientä syö-

tävää, jossa on lämmin ja mahdollisuus puhelimen lataamiseen. Kauppakeskuksia ja muita jul-

kisia ja puolijulkisia tiloja suosittiin nuorisotiloja enemmän siksi, että niissä on vähemmän 

valvontaa ja niissä saa juoda energiajuomia. Myös radan varrella olevat huoltoasemat soveltu-

vat kohtaamispaikaksi.  

Junaa pidettiin ylivertaisena julkisenliikenteen kulkuneuvona. Syynä oli nopeus ja helppous. 

Aina on istumatilaa ja pystyi myös matkustamaan pummilla. Muita julkisenliikenteen kulku-

neuvoja käytettiin, jos haluttiin päästä lähelle paikkaa mihin oltiin menossa ja juna-asema oli 

kaukana siitä. Kehärata oli mahdollistanut yhden haastateltavan kohdalla helpomman maise-

man vaihdoin koulukiusaamisesta johtuen, kuin ennen kehärataa olisi ollut mahdollisista. 

Kaikki nuoret näkivät kavereitaan lähes päivittäin, osa jopa päivittäin koulu ja työn ulkopuo-

lella. Koulun jälkeen mentiin vakiopaikkoihin katsomaan ovatko kaverit, jos siellä, tai sitten 

katsottiin sosiaalisesta mediasta missä kaverit menee. Kaikkea tekemistä ilmiönä kuvaa het-

kessä eläminen. Juurikaan nuoret eivät etukäteen miettineet mitä meinaavat tehdä, vaan ka-

vereilta ja sosiaalisesta mediasta haettiin impulssia päivän tekemisiin.  
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Kaikkien haastateltavien pääasiallinen sosiaalisen median sovellus on Snapchat, sillä ollaan 

jatkuvasti aktiivisesti yhteydessä muihin. WhatsApp on muuttunut nuorten keskuudessa sa-

manlaiseksi, kuin tekstiviesti oli aikaisemmin. Sillä hoidetaan luokkaryhmät ja muut viralli-

semmat viestittelyt. 

Kaikki haastateltavat venyttivät omaa nukahtamisen ajankohtaa käyttämällä erilaisia media-

laitteita ennen nukkumaan menoa. Osa kertoi nukahtavansa televisio päällä, kun taas osa tor-

kahti jopa kesken kaverin kanssa jutellessa Messengerissä.  

Nuoret kokivat arvokkaana ja hyödyllisenä jalkautuvan nuorisotyön ja sitä toivottiin lisää pää-

kaupunkiseudulle. Haastateltavat pitivät myös hyvänä, että nuorisotyöntekijät ovat sosiaali-

sessa mediassa, mutta nuorisotyöntekijät eivät saa koittaa muuttaa nuorten maailmaa siellä. 

Koettiin että kaikki nuoret tarvitsevat ponnistus apua aikuisuuteen. Ryhmäpaine oli tuttuilmiö 

nuorille, mutta ei osattu antaa vinkkiä miten voisimme nuoria auttaa pääsemään yli tästä, 

siinä tilanteessa, kun pyrimme ehdottamaan jotain järkevää ja kehittävää tekemistä. Vaikka 

haastateltavat eivät enää juurikaan käyneet nuorisotiloilla, eivät he osanneet nimetä selkeitä 

kehittämisideoita tiloiksi, joissa haluaisivat käydä. Haluttiin tiloja joissa ei olisi niin tiukkaa 

valvontaa. Nuorisotyö raiteilla -hankkeen työntekijöiden koettiin lisäävään turvallisuuden tun-

tua kadulla. Pääosin nuorisotyöntekijät koettiin positiivisena julkisissa ja puolijulkisissa ti-

loissa.     

7 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten ja missä kehäradan vaikutusalueella elävät nuoret 

viettävät ohjaamatonta vapaa-aikaa. Haastateltava oli kuusi erikseen valittua nuorta. Vertai-

lemalla aiempiin kansallisiin tutkimuksiin, selvitin eroaako kehärataa hyväksi käyttävien nuor-

ten vapaa-ajan ilmiöt jollain tavalla muusta Suomen nuorisosta. Pääasiassa haastateltavien 

kertomat asiat olivat linjassa kansallisten tutkimusten kanssa. Kaikki haastateltavat olivat mi-

nulle tuttuja jalkautumisista, tämä oli kuitenkin aineiston kannalta hyvä asia, sillä olin nuor-

ten näkökulmasta riittävän luotettava aikuinen, jolloin he uskalsivat kertoa ajatuksiaan laa-

jemmin ja näin pääsimme haastatteluissa pintaa syvemmälle. Aikaisemmissa haastatteluissa 

Nuorisotyö raiteilla -hankkeeseen liittyen, hankkeen työntekijät ovat nostaneet ongelmaksi, 

juuri sen, että nuoret eivät ole kertoneet haastattelijoille niin avoimesti asioistaan. Haastat-

telutilanteet pysyivät rentoina ja luonnollisina keskusteluhetkinä. 

Nuorten haastatteluista ei loppujen lopuksi noussut mitään kovin yllättävää ilmiötä, joka olisi 

tullut itselleni yllätykseni, sillä yli 10 vuotta alalla olleena, olen aika hyvin perillä siitä mitä 

nuorille kuuluu. Varsinkin kun olen alusta asti tehnyt itse jalkautuvaa nuorisotyötä ja olen 

mielelläni työskennellyt erilaisissa toimintaympäristöissä. Oli tietoinen valinta, etten itse nos-

tanut päihteiden käyttöä itse esille. Muutama haastateltava sivuutti aihetta, mutta ehkä pie-

nenä yllätyksenä oli se, ettei päihteiden käyttö noussut haastatteluissa sen enempää esille 
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nuorten parissa. Nuorten haastattelut vahvistavat aikaisemin tutkimuksiin valtakunnallisella 

tasolla tuloksia. Nuoret harrastavat paljon, ovat pääasiassa tyytyvääsi vapaa-ajan määrään. 

Nuoret kaipaavat tiloja, joissa voi olla kavereiden kanssa ilman liian tiukkaa valvontaa, tilassa 

pitää olla lämmintä ja laitteet pitää pystyä lataamaan. Toki kehäradan vaikutuspiirin ollessa 

kyseessä nuorten liikkuminen on aivan erilaisessa kontekstissa, kuin muualla pääkaupunkiseu-

dun ulkopuolella. Kehäradan vaikutuksen piirissä olevat nuoret ja ylipäätänsä pääkaupunki-

seudun nuoret, kokoontuvat paljon pikkuporukoissa, jotka yhdistyvät toisiin pikku porukoihin, 

joista muodostuu massiivisia yli viidenkymmenen nuoren porukoita, kunnes taas hajotaan ja 

etsitään uusia porukoita joihin voidaan liittyä hetkeksi. Yksi haastateltava kuvaili tätä ”laava-

lampuksi”, joka on mielestäni hyvin osuva. Ikäjakauma näissä porukoissa vaihtelee helposti 

ala-asteikäisistä jopa nuorisolain piirin ulkopuolelle kuuluviin aikuisiin, eli yli 29- vuotiaisiin. 

Tulevaisuudessa on tärkeää verrata alueellisemmin mitä nuorten vapaa-ajan ilmiöt ovat. Mie-

lestäni sosiaalisen median ja muiden digitaalisten alustojen hyödyntäminen ja niillä ”olemi-

nen” on syytä ottaa tarkempaan tarkasteluun. Nuoret viettävät käytännössä koko ajan aktii-

vista elämää digitaalisesti. Juuri tämä digitaalisen maailman näyttäytyminen niin suurena ja 

varsinkin yhden sovelluksen toimiminen suurimpana viestintäkanavana oli, se ehkä isoin anti 

itselle tässä tutkimuksessa. Vaikka itse käytän erilaisia sosiaalisen median sovelluksia, niin va-

paa-ajalla kuin töissäkin, en koe olevani niistä kovinkaan hyvin perillä. Nuorilla korostui Snap-

chatin käyttö ja vaikka olen sitä itse töissä käyttänyt jo useamamman vuoden, en ole sitä saa-

nut itselle toimivaksi työkaluksi. Siihen varmasti vaikuttaa se, että läheskään kaikki nuoret 

eivät halua, että erityisnuorisotyöntekijä näkee heidän päivityksiä tai he eivät halua nähdä 

minun päivityksiäni. Sovellukset ovat menossa koko ajan anonyymimpaan suuntaan, joka on 

ihmisten anonyymiyden kannalta hyvä asia, mutta nuorisotyöllisesti katseltuna kovin haasta-

vaa. Toki nuorilla pitää olla mahdollisuus itse valita ketkä näkee heidän päivätyksensä ja 

päättää siitä sisällöstä mitä siihen omaan näyttöön pääasiassa päivittyy. Omat nuorisotyölliset 

kehittämisen kohteet ovat nuorten digitaalisessa kohtaamisessa. 

Kuten Anne Laakso Nuorisotyö raiteilla -videolla toteaa, on hankkeen myötä eri eri toimijoi-

den välinen yhteistyö ja tunnettavuus parantunut. Nuoret kulkevat paikasta ja kunnasta toi-

seen, joten on tärkeää, että myös työntekijät voivat työskennellä yli kuntarajojen ja vaihtaa 

arvokasta tietoa moniammatillisesti. Yhteistyöllä voimme vaikuttaa nuorten hyvin vointiin 

kattavasti. 

Kehärata on tuonut Itä- ja Länsi-Vantaan lähemmäksi toisiaan. Nuoret ovat tästä hyötyneet 

siinä, että on pienempi kynnys lähteä toiselle alueelle jatko-opiskeluihin. Tämä helpottaa 

myös nuoria siinä, jos haluaa irrottautua syystä tai toisesta aikaisemmasta kaveripiiristä ja 

siirtyä viettämään vapaa-aikaa tai harrastuksia toiselle alueelle. Huhtikuussa 2019 astuu pää-

kaupunkiseudun liikenteessä uudet vyöhykemallit, jotka voivat ainakin osittain madaltaa jat-

kossa kynnystä lähteä eri kunnan alueelle opiskelemaan tai muuten vaan, sillä esimerkiksi 
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Myyrmäestä lähtiessä samalla lipulla voi matkustaa Vantaan, Helsingin, Kauniaisten ja Espoon 

alueelle.   

Tein opinnäytetyöni yksin. Vaikka olen työskennellyt erityisnuorisotyössä yli 10 vuotta ja olen 

ollut mukana tiiviisti Nuorisotyö raiteilla -hankkeen kanssa tai juuri siksi, jälkiviisaana voisin 

todeta, että olisi kannattanut ottaa mukaan toinen opiskelija pariksi. Olin useampaan ottee-

seen pahasti pulassa tutkimuksen etenemisen kanssa ja uskon, että jos olisi ollut pari, niin oli-

sin pysynyt paremmin aikataulussa. Itsenäisessä työssä annoin mahdollisuuden venyttää vii-

meiseen asti aikataulua. Tutkimus tuli valmiiksi, mutta aikataulusta pahasti livenneenä.  

Opinnäytetyön viivästyminen ei hankkeen työntekijöiden mukaan vaikuttanut heidän työhönsä 

juuri mitenkään. Rahoitushakemuksiin olisi voitu vedota nousseiden ilmiöiden pohjalta, jos 

tutkimus olisi valmistunut aikaisemmin. Tietenkin haastatteluista nousseet havainnot mm. 

nuorten ajatuksista suhteessa Tikkurilan aseman ympäristöön olisivat tuolloin olleet tuoreem-

pia.      

Itselle tämä tutkimuksen tekeminen antoi mahdollisuuden työni parissa palata ajoittain ajassa 

taakse päin, varsinkin teoriaan perehtyessä. Usein nuorisotyössä kentällä katse on niin vah-

vasti eteenpäin, ettei muisteta katsoa taakse päin, mitä ollaan jo saavutettu, mitkä asiat jo 

toimivat, mitä on jo kokeiltu. Enemmän nuorisotyössä pitäisi katsoa myös niitä tuloksia joita 

ollaan jo saavutettu. Liian usein lähdetään kehittämään uutta, ilman että tutkitaan, onko se 

jo tehty ja jos on niin, miten on aikaisemmin tehty. Juha Niemistä lainasin jo tutkimuksen 

teoria osuudessa, mutta hyvä vielä toistaa: ”Nuorisotyölle verraten ominaista, että sen pii-

rissä monet asiat käynnistetään suurieleisesti uudelleen muistamatta aikaisempia kokemuk-

sia samasta asiasta” (Nieminen 2008, 22) Nuoret elävät omien tulosten mukaan hetkessä, niin 

myös nuorisotyö liian usein. Nuorisotyön ei kuulu käyttäytyä kuin nuorten, vaan nuorisotyön 

kuuluu olla se ärsyttävä nuoria ajatteleva ”aikuinen”, joka miettii ja pohtii miten asiat saa-

daan paremmalle mallille. 

Minulla oli mahdollisuus osallistua nuori 2019 tapahtumaan maaliskuussa 2019. Olin kuuntele-

massa Frank Martelaa, joka käänsi perinteisen sananlaskun ”jokainen on oman onnensa 

seppä” muotoon, ”jokainen on oman onnensa keskushyökkääjä” ja näin ollen nuorisotyönteki-

jän rooli on antaa niitä maalisyöttöjä, joita sosiaalinen ympäristö ei syystä tai toisesta ole 

tarjonnut. (Martela 2019.) Tähän kulminoituu aika hyvin se mihin nuorisotyössä pyritään ja 

mihin koitetaan antaa vastausta monissa eri hankkeissa, niin myös Nuorisotyö raiteilla -hank-

keessa. 

7.1 Opinnäytetyön eettisyys 

Hain tutkimusluvan Vantaan kaupungilta, liite 2. Opinnäytetyöhöni kerättävä materiaali tuli 

vain minun tarkasteltavaksi, haastatteluiden kirjalliset ja nauhoitetut materiaalit tuhoan lo-

puksi. Opinnäytetyöni on eettisten arvojen mukainen, en kerännyt vastaajien henkilötietoja.  
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Haastatteluun määrittelin teemat hankkeen työntekijöiden kanssa ja ne käytiin läpi haastatel-

tavan kanssa. Haastateltavat olivat kaikki ala-ikäisiä, huoltajille annettiin mahdollisuus kiel-

tää nuoren osallistuminen haastatteluun. Haastateltavat esiintyvät kuitenkin tutkimuksessa 

anonyymisti, niin ettei vastuksien perusteella ketään voi tunnistaa. Nuoret mainitsivat haas-

tatteluissa toisia nuoria ja myös työntekijöitä nimillä, olen poistanut sellaiset tiedot, jotka 

voisivat johtaa nuoren tai nuorisotyöntekijän tunnistamiseen. Myös paikan nimet olen poista-

nut haastattelujen sitaateista harkintani mukaan. 

Koska kaikki haastateltavat olivat tullut tutuiksi minulle jalkautumisissa, se aiheutti eettistä 

pohdintaan sen suhteen, etten kokoa vain sellaisia tuloksia, joita haluamme. Minun täytyi olla 

avoimena menemään siihen suuntaan, johon nuoret haastatteluissa halusivat mennä. Vaikka 

kaikki haastateltavat olivat tuttuja, pyrimme saamaan myös täysin tuntemattomia sosiaalisen 

median avulla, mutta kukaan ei tähän tarttunut ja aikataulullisesti ei ollut järkevää väkisin 

sellaista odottaa.  

7.2 Opinnäytetyön luotettavuus 

Luotettavuus on hyvä, koska haastateltavaksi valittiin työntekijöiden kesken erilaisia nuoria, 

jotka ovat tulleet vastaan aktiivisesti Nuorisotyö raiteilla –hankkeen työntekijöille. Järjes-

timme haastatteluihin liittyen palaverin työntekijöiden kanssa, jossa mietimme yhdessä ketkä 

vastaan tulleista nuorista, olisivat hyviä vastaamaan kattavasti tämän hetken ilmiöistä. Oli 

tärkeää, että nuoret ymmärsivät kysymykset samoin kuin haastattelija.  Opinnäytetyötä oh-

jaava opettaja antoi korjausehdotuksia tukikyselyn sisällöstä. Kirjallisina lähteinä käytin ajan 

tasalla olevia lähteitä. Opinnäytetyöprosessin aikana, julkaistiin useampia omaa ammattialaa 

käsittelevä teos, joista oli merkittävää hyötyä prosessin edetessä. Käytin tutkielmassa vain 

laadullista menetelmää.  

Laadullisessa tutkimuksessa ei usein pyritä yleistämään tilastollisessa mielessä, vaikka tutki-

mushavaintojen avulla halutaan kertoa jotain yleisempää kuin vain oman aineiston havainnot. 

(Kiilakoski 2018, 160) Laadullinen tutkimus on kokonaisvaltaista tiedonhankintaa, tieto, jota 

siinä kerätään, liittyy ihmisten asettamiin merkityksiin. Aineistoa analysoidaan usein sisäl-

lönanalyysilla ja tietolähteet tai tiedonantajat valitaan tarkasti. Tulokset ovat ainutlaatuisia 

koskien kyseistä aineistoa eli tutkimuksella ei haeta yleistettävyyttä. (Tuomi 2007, 97.) Yleis-

tettävyydelle ei ollut tarvetta sillä, kehärata toimintaympäristönä on ainutlaatuinen Suo-

messa. Vaikka muuallakin on vastaavantyyppistä kuntarajoja ylittävää nuorten liikehdintää 

raiteilla, ei missään muualla raideliikenteen vuoro välit mahdollista niin nopeaa kulkemista 

kuin pääkaupunkiseudulla.  

7.3 Kehittämisehdotukset 

Tutkimusaiheina jatkossa voisi olla nuorten turvallisuus julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa ja 

se minkälaisia sosiaalisen median palveluita nuoret kaipaavat nuorisotyöltä?  
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Tutkimustuloksia on käyty läpi hankkeen työntekijöiden kanssa pitkin matkaa. Välillä suunni-

tellusti, mutta aika usein työvuorojen yhteydessä, kun olen ollut jalkautumassa jonkun hank-

keen työntekijän kanssa. Työntekijät olivat kiinnostuneita muutamista konkreettisista kehit-

tämisideoista. Tällä hetkellä raideturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota ja myös 

uusia kuntia tulossa mukaan, niin valokuvauskilpailun kautta olisi mahdollisuus tuoda näky-

vyyttä hankkeelle ja nostaa nuorten kokemaa turvallisuuttaja turvattomuutta esille. 

Nostan ensimmäiseksi ja konkreettiseksi Nuorisotyö raiteilla -hankkeen markkinointiin kehittä-

misehdotukseksi nuorelta tulleen idean, joka on kaiken lisäksi helposti toteutettavissa ja mie-

lestäni nuori sen perusteli hyvin. Hankkeen työntekijät jakavat erilaisia pieniä ”lahjuksia” 

nuorille, joilla on varsinkin tuntemattomien nuorten kanssa helppo aloittaa kohtaaminen en-

simmäistä kertaa. Jaettavana on ollut hankkeen logoilla varustettuja tarroja, heijastimia ja 

kaksi suosikkia: NTR-kondomit, ”Turvallista matkaa!” -tekstillä ja karkit. Nuorten mielestä 

varsinkin kondomeja on hyvä jakaa jatkossakin. Hankkeen näkyvyyteen liittyen nuori ehdotti 

siirtymistä tikkareihin ja perusteluna oli, että kun nuori hengaa tikkarin tikku suussa, joku nä-

kee sen ja kysyy mistä sait tikkarin, niin voi sanoa, että nuorisotyöntekijät jakoivat näitä. 

Mielestäni tämä on looginen perustelu ja tätä kannattaisi ainakin kokeilla. Makuna tietenkin 

sama mikä on jo legendaksi muotoutuneissa NTR-karkeissa, salmiakki-vadelma. 

Toisena kehittämiskohteena yleisesti liittyen nuorten vapaa-aikaan, on nuorten turvallisuus 

julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. Tällä hetkellä Nuorisotyö raiteilla-hankkeessa tehdään rai-

deturvallisuuteen liittyvää materiaalia, mutta itse näkisin yleisen nuorten turvallisuuteen liit-

tyvän tutkimuksen tarpeelliseksi. Kaikki nuoret nostivat haastatteluiden eri vaiheissa esille 

sen, että nuorisotyöntekijät koetaan turvallisiksi ja luotettavaksi aikuisiksi vapaa-ajalla. Nuo-

ret ottivat myös kantaa siihen, että milloin ja monelta jalkautuvaa nuorisotyötä tulisi tehdä. 

Tämä on pitkälle resurssikysymys, mutta mielestäni pitäisi arvioida, tehdäänkö nuorisotyötä 

tällä hetkellä silloin, kun on tarpeellisinta. Lähes kaikilla nuorilla on sunnuntai vapaapäivä ja 

väittäisin, että lähes kaikki, ainakin kuntapuolen nuorisotyöntekijät ovat vapaalla sunnun-

taina. Mielestäni tässä on ristiriita. Olemassa olevat resurssit pitäisi tarkastaa ja miettiä mi-

ten niitä voitaisiin lisätä siten, että työtä nuorten hyväksi tehdään kaduilla silloin, kun nuoret 

siellä ovat.  Mielestäni pitäisi tutkia lisää, miten nuorten turvallisuuden tunnetta voitaisiin li-

sätä ja näin ollen parantaa nuorten yleistä hyvinvointia. Nuorten pitää saada olla nuoria ja 

kokea olonsa turvalliseksi Suomessa.  

Konkreettisena turvallisuuteen liittyvänä ehdotuksena ehdotan, että kaikissa niissä kunnissa, 

jossa Nuorisotyö raiteilla -hanke toimii, järjestettäisiin nuorille laadukas ja hyvät palkinnot 

omaava valokuvakilpailu, jossa teemana olisi turvalliset ja turvattomat elinympäristöt nuor-

ten näkökulmista kuvattuna. Valokuvista voitaisiin koostaa näyttelyitä eri juna-asemille ja 

päänäyttely voisi olla Helsingin rautatieaseman aulassa, jossa on ennenkin ollut erilaisia valo-

kuvanäyttelyitä. Valokuvat voisivat toimia itsenäisinä teoksina tai vaihtoehtoisesti niissä voisi 
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olla nuorten tarinoita näistä paikoista. Samalla Nuorisotyö raiteilla -hanke saisi laajempaa nä-

kyvyyttä. 

Kolmantena kehittämisen kohteena näkisin sosiaalisen median hyödyntämisen vuorovaikutuk-

sessa ja yleisesti nuorisotyössä. Millä keinoilla ja miten voisimme parhaiten olla nuorten 

kanssa tekemisissä sosiaalisen median kautta. Miten voisimme edesauttaa nuoria käyttäyty-

mään vapaa-ajalla paremmin ja turvallisemmin sosiaalisessa mediassa. Millaisia palveluita voi-

simme tarjota nuorille sosiaalisen median kautta.   
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Liitteet 

Liite 1: Tukikysymykset 

 

Opinnäytetyön haastattelun tukikysymykset 
 
Vastaajan tausta, Ikä, sukupuoli ja asuin kunta 

 
1) Harrastukset 
 Onko sinulla harrastus?  

Ohjattu tai harrastatko yksin jotain? Kuten vaikka soittamista tai maalaamista? 
Kerro harrastuksestasi lisää, miten olet harrastuksen valinnut? 
Vietätkö mieluimmin vapaa-aikaa ohjatusti vai niin, että saat itse päättää mitä 
teet? 

 
2) Kaverit 
 Kuinka usein tapaat kavereita vapaa-ajalla livenä?  

Missä paikoissa olet kavereiden kanssa: nuorisotalolla, kauppakeskuksissa, huol-
toasemilla, kodissa, kavereiden kodissa, kirjastossa, kahviloissa, pikaruokapai-
koissa, harrastukissa, omalla pihalla, koulun pihalla, kadulla, steissillä junassa, 
jossain muualla? Miksi vietät aikaa näissä paikoissa?  
Minkälaisissa porukoissa hengaat? Ovat kaverit saman ikäisiä? Kuinka monen ka-
verin kanssa ollaan kerrallaan? 

 
3) Tapaamisten sopiminen ja suunnitteleminen 
 Miten sovitte missä tapaatte? 

Suunnitteletko eteenpäin miten meinaat vapaa-aikaa viettää? Jos et suunnit-
tele, miten päätät viettää vapaa-aikaasi niin kuin vietät, miten valitset mitä 
teet vapaa-ajalla? 

 
4) Liikkuminen 

Millä menet vapaa-ajan vietto paikkoihin? Bussilla, junalla, metrolla, kävellen, 
pyörällä, kyydillä? Mitä kulkuvälinettä käytät mieluiten? Millä kulkuvälineellä on 
mielestäsi helpoin mennä paikasta toiseen? Onko sinulla Hsl:n kausikortti, sisäi-
nen tai seutu? 

 
5) Sosiaalinen media 

Käytätkö somea paljon? Mitä sovelluksia käytät? Mihin aikaan käytät? 
Monelta menet nukkumaan? Onko puhelin/tabletti/tietokone sängyssä auki kun-
nes nukahdat? 
Mitä kaikkea teet puhelimella vapaa-ajalla? 

 
6) Nuorisotyön kehittäminen 

Millaista nuorisotyötä mielestäsi nuoret tarvitsevat vapaa-ajalleen? Millaista tu-
kea nuoret tarvitsevat aikuisilta vapaa-ajan viettoon?
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