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ABSTRACT

Portman, Sonja. What are the girls interested in? Research on the interest of
multicultural teenage girls attending the Jakomäki youth centre in regards to girls group.
115 p., 5 appendices. Language: Finnish. Kauniainen, Spring 2015. Diaconia University
of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option in Christian Youth
Work. Degree: Bachelor of Social Services.
The aim of this thesis was to investigate the interest of teenage girls attending the youth
centre in Jakomäki in regards to girls work, as well as assessing the need for the
aforementioned work. The purpose of this research was to find out the experience and
the opinions of the young girls and the staff members of youth centre in regards to the
activities of the youth centre, girls work and participation.
This was a qualitative research, which was implemented through individual and couple
interviews. The interviews were attended by teenage girls who came to the youth centre
as well as staff members of the youth centre. Four staff members and eight teenage girls.
The girls were Finnish, foreigners and of foreign background.
The theoretical basis of the thesis dealt with multiculturalism, youth work, youth
development and participation. The thesis reports also a description a step by step
process as well as the research results. The thesis process began in the autumn of 2013
by contacting the youth centre in Jakomäki.
While outlining the research field, the girls’ evaluation on what kind of youth work is
needed became the most meaningful focus of the research. At the beginning I attempted
to make a survey of teenage girls attending the middle school in Jakomäki as well as
starting a multicultural girls group. In the end, I did research on the opinions and
interest of the girls in separated girls work.
The research revealed that most of the girls were not interested in separated girls work.
The girls hoped for more time together and for excursions. The research also showed
that Facebook and advertising face to face are the best ways to reach young people. In
addition, the research also brought to light that the girls experience participation at the
youth centre in Jakomäki. The development areas were among house meetings clubs,
support from the staff members and youth empowerment.
The research demonstrated that there is not great interest in the girls group. However,
the development of the youth centre clubs may meet the needs brought out the teenage
girls. The results apply only to the girls in Jakomäki, however, they can be used as road
signs in the development of youth work.
Key words: multiculturalism, youth centre, participation, Jakomäki, girls work,
qualitative research
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1 JOHDANTO

Suomi on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana yhä monikulttuurisemmaksi.
Nuoret maahanmuuttajat kohtaavat monenlaisia haasteita yrittäessään kotoutua Suomeen. Kunnan nuorisotyö voi tukea ja auttaa nuorta kotoutumaan, esimerkiksi niin, että
nuori käy paikallisessa nuorisotalossa. Siellä nuori pääsee kohtaamaan ja tutustumaan
muihin nuoriin. Muuttaessani Suomeen vuonna 2005, en tiennyt mitään kunnan nuorisotyöstä eikä nuorisotalojen olemassa olosta. Koen, että jos olisin tiennyt asiasta, kotoutumiseni Suomeen olisi ollut helpompaa. Monikulttuurinen taustani inspiroi minua tutkimaan monikulttuurisia nuoria tyttöjä Jakomäessä. Tutkimukseni kautta pyrin selvittämään oliko Jakomäen nuorisotalossa tarvetta erilliselle tyttöryhmälle. Tämä tutkimus
auttaa syventämään ymmärrystä tämän päivän nuorista tytöistä ja asioista, joita tulee ottaa huomioon kun suunnittelee monikulttuurista tyttöryhmää.

Monikulttuurisuus nähdään usein terminä, jolla kuvailla maahanmuuttajia. Tämä näkyy
myös nuorisotyössä, jossa monikulttuurinen työ nähdään työnä maahanmuuttajien parissa (Honkasalo & Souto 2008, 200). Maahanmuuttajatyttöjen osallistumattomuus kunnan
nuorisotyöhön on nähty ongelmana monessa nuorisotalossa, kuten Jakomäen nuorisotalossa. Nuorisotalon toiminta on kuitenkin suunniteltu poikia varten. (Honkasalo 2012,
265.) Vuonna 2013 Jakomäen nuorisotalon henkilökunta ilmaisi huolensa maahanmuuttajatyttöjen osallistumattomuudesta ja toiveesta saada heitä mukaan toimintaansa. Tämä
tieto toimi ponnistuslautana, josta lähteä liikkeelle suunnittelemaan tyttöryhmää. Tyttöryhmän kautta halusin saada lisää maahanmuuttajatyttöjä mukaan. Tärkein asia ei kuitenkaan ollut ryhmän aloittaminen, vaan selvittää ovatko tytöt edes kiinnostuneita tyttöryhmä toiminnasta.
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2 MAAHANMUUTTO JA MONIKULTTUURISUUS

Syrjäisestä sijainnista huolimatta Suomi on ollut maahanmuuton kohteena jo tuhansia
vuosia. Jääkauden päätyttyä Suomeen alkoi muuttaa ja asettua väkeä. Ennen jääkautta
Suomessa ei asunut vielä ketään, joten voi sanoa, että maahanmuuttajat loivat Suomen.
Maasta tuli kohtauspaikka ja vuosisatojen aikana se siirtyi Ruotsin vallan alle. Vuonna
1809 Suomi luovutettiin Venäjän valtakunnalle, ennen itsenäistymistään vuonna 1917.
1800-luvulla maastamuutto oli yleistä, jonka seurauksena yli 300 000 suomalaista muutti Pohjois-Amerikkaan. (Cantell 2000, 55; Söderling 2013, 15.)

Suomi oli I ja II maailman sotien jälkeen pitkään maastamuuttomaa, vasta 1970-luvulla
alkoi maahanmuutto pikku hiljaa kasvaa. 1970-luvulla suurin osa maahanmuuttajista oli
paluumuuttajia. Samoihin aikoihin Suomeen saapuivat ensimmäiset pakolaiset Chilestä,
ja Vietnamista. 1990-luvun alussa Suomi vastaanotti pakolaisia myös muualta maailmasta, kuten Somaliasta. Vuoden 2013 lopussa maassa asui yhteensä 5 451 270 henkeä,
joista 207 511 oli ulkomaalaisia ja samana vuonna Suomeen muutti yhteensä 31 940
henkeä. Vuosien aikana Suomesta on tullut hyvin monikulttuurinen maa, jossa asuu ihmisiä yli 150 maasta. Suurin osa maahanmuuttajista tulee Venäjältä, Virosta, Ruotsista
ja Somaliasta. (Cantell 2000, 10; Räty 2002, 30, 33, 35; Tilastokeskus 2014a; Tilastokeskus i.a.; Tilastokeskus 2014b.)

2.1 Maahanmuuttopolitiikka ja lait

Suomen maahanmuuttopolitiikka rakentuu Suomen hallituksen asettamista tavoitteista,
EU:n lainsäädännöstä ja maata sitovista kansanvälisistä sopimuksista (Sisäministeriö
i.a.c). Nämä ohjaavat maahanmuuttotyötä ja luovat pohjan sekä raamit työlle. Työtä ohjaavat lait ja sopimukset voidaan tarkastella kansainvälisestä, valtakunnallisesta ja kunnallisesta näkökulmasta.
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Suomi on sitoutunut muiden maiden kanssa toteuttamaan erilaisia kansainvälisiä sopimuksia ja lakeja omassa maassa. Maahanmuuttoa ohjaavia kansainvälisiä sopimuksia ja
lakeja ovat muun muassa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja Pakolaisen oikeudellista asemaa koskeva yleissopimus, Euroopan yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi sekä Euroopan sosiaalinen peruskirja. (Siren
2013.) Vuonna 1948 YK hyväksyi ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistuksen, jonka mukaan:

[--] 1.artikla
Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan
kohtaan veljeyden hengessä.
2. artikla
Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin
ja vapauksiin, ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen,
uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään
perustuvaa erotusta. Mitään erotusta ei myöskään pidä tehdä sen maan tai
alueen valtiollisen, hallinnollisen tai kansainvälisen aseman perusteella,
johon henkilö kuuluu, olipa tämä alue itsenäinen, huoltohallinnossa, itsehallintoa vailla tai täysivaltaisuudeltaan minkä tahansa muun rajoituksen
alainen. [--]
(Ihmisoikeudet.net 2013a; Ihmisoikeudet.net 2013b.)

Pakolaisen oikeudellista asemaa koskeva yleissopimus (1968/77) perustuu YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen. Sopimus takaa pakolaisille oikeudellisen
aseman, joka sisältää sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Euroopan yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (1999/63) perustuu YK:n ihmisoikeuksien
julistukseen ja se takaa samantyyppisiä oikeuksia kuin edellä mainittu julistus. Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan (2002/80) sisältyy vuonna 1961 allekirjoitettu Euroopan
sosiaalinen peruskirja, sen lisäpöytäkirjat sekä uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja. Sosiaalinen peruskirja sisältää monipuolisia oikeuksia, kuten oikeus työhön, lasten ja
nuorten oikeus suojeluun ja oikeus sosiaaliturvaan.
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Kansainvälisiin sopimuksiin ja asetuksiin kuuluvat myös YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus, kansalais- ja poliittisia oikeuksia
koskeva kansainvälinen yleissopimus, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, siirtotyöntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä oikeuksia koskeva yleissopimus, jota EU:n jäsenvaltiot eivät allekirjoittaneet sekä
Eurooppalainen sopimus siirtotyöläisten oikeudellisesta asemasta (Siren 2013).

Suomen eduskunta on säätänyt myös omia lakeja, jotka koskevat maahanmuuttoa. Sisäministeriön (i.a.) sekä Alitolppa-Niitamo ja Säävälän (2013, 8) mukaan maahanmuuttoa ohjaavat keskeiset lait ovat ulkomaalaislaki, laki kansainvälisistä suojelua hakevan
vastaanotosta, kansalaisuuslaki, valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta, laki ulkomaalaisrekisteristä, laki kotoutumisen edistämisestä, laki Maahanmuuttovirastosta, valtioneuvoston asetus Maahanmuuttovirastosta, yhdenvertaisuuslaki, laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta ja sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta.

Ulkomaalaislain (2004/301) tarkoitus on muun muassa edistää ja säätää maahanmuuttoa
ja kansainvälisen suojelun antamista. Laki kansainvälisistä suojelua hakevan vastaanotosta (2011/746) mukaan lain tarkoitus on turvata kansainvälistä suojelua hakevan, tilapäistä suojelua saavan sekä ihmiskaupan uhrin toimeentuloa ja huolenpitoa. AlitolppaNiitamo ja Säävälän (2013, 8) mukaan Suomen maahanmuuton päälinjat perustuvat ulkomaalaislakiin sekä lakiin kansainvälisistä suojelua hakevien vastaanotosta. Kansalaisuuslaki (2003/359) säätää Suomen kansalaisuuden saantia ja menettämistä. Kansalaisuuslain (2003/359) 8 §:n mukaan Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta (2013/293)
säätää tarkemmin viranomaisten tehtävistä, jotka liittyvät kansalaisuuteen. Laki ulkomaalaisrekisteristä (1997/1270) säätää henkilötietojen keräämistä ja tallentamista ulkomaalaisrekisteriin, tietojen käyttöä sekä niiden luovuttamista.

Laki kotoutumisen edistämisestä (2010/1386) määrittää lain tarkoitukseksi tukea ja
edistää kotoutumista, maahanmuuttajan osallistumista suomalaiseen yhteiskuntaan aktiivisena kansalaisena sekä edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja positiivista vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

Maahanmuuttoviraston tehtäviä säätelee laki
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Maahanmuuttovirastosta (1995/156). Yhdenvertaisuuslain (2004/21) tarkoitus on muun
muassa edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista. Laki myös kieltää syrjinnän
kaikilla perusteilla, kuten etnisyyden tai uskonnon perusteella. Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta (2001/660) säätelee vähemmistövaltuutetun toimintaa.
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta (2013/872)
säätää eri suoritteiden maksua.

Sisäministeriö julkaisi vuonna 2013 strategia suunnitelman, jonka tarkoituksena on asettaa tavoitteita maahanmuuttopolitiikalle sekä ennustaa maahanmuuttoa tuleville vuosikymmenille, erityisesti vuoteen 2020 saakka. Strategian mukaan tulevaisuudessa liikkuvuus tulee lisääntymään, huoltosuhde muuttuu, jolloin työikäisiä on vähemmän kuin
eläkkeellä olevia. Kolmanneksi ennustetaan moninaisuuden lisääntymistä suomalaisessa
yhteiskunnassa. Nämä muutokset tuovat sekä mahdollisuuksia että haasteita. Strategiassa asetetaan kolme suuntaviivaa maahanmuuttopolitiikalle, joiden kautta pyritään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Nämä ovat: Suomi on turvallisesti avoin, Jokainen löytää paikkansa ja Moninaisuus on arkea. (Sisäministeriö 2013.)

Laki kotoutumisen edistämisestä (2010/1386) määrittää kunnan huolehtimaan kotouttamisesta, jolloin toimenpiteet ja palvelut järjestetään osana kunnan peruspalveluja, työja elinkeinohallinnon palveluja sekä muita kotouttamistehtäviä. Kunnan tulee myös laatia yksilöllisiä kotoutumissuunnitelmia sekä kotouttamisohjelma (Turtiainen 2013, 192).
Helsingin kaupunki laati keväällä 2013 strategiaohjelman tuleville vuosille. Strategiassa
asetetaan neljä päätavoitetta: hyvinvoiva helsinkiläinen, elinvoimainen Helsinki, toimiva Helsinki sekä tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen. Hyvinvoiva helsinkiläisen
alatavoitteeksi on asetettu muun muassa kansainvälinen Helsinki – Maahanmuuttajat
aktiivisina kaupunkilaisina. Tarkoituksena on lisätä maahanmuuttajien osallisuutta ja
työllisyyttä, pienentää maahanmuuttajien työttömyyttä ja maahanmuuttajanuorten syrjäytymistä. Lisäksi kaupunki haluaa saavuttaa maahanmuuttajien ja kantaväestön yhdenvertaista asemaa sekä yhdenvertaiset oikeudet ja velvollisuudet. (Helsingin kaupunki
2013.)
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Helsingin kaupunki julkaisi uuden toimenpideohjelman syksyllä 2014. Kaupungilla oli
vuoteen 1999 asti erillinen kotouttamisohjelman. Tämän jälkeen kotouttamisohjelma
korvattiin kaupungin strategianohjelman yhteydessä hyväksytyllä maahanmuuton toimenpideohjelmalla. (Sari Karisto, henkilökohtainen tiedonanto 9.9.2014.) Helsingin
kaupungilla ei siis ole erillistä kotouttamisohjelmaa. Toimenpideohjelma koostuu Helsingin kaupungin strategiasta, Maahanmuutto ja monimuotoisuus Helsingissä 2013–
2016 toimenpideohjelmasta sekä talouden ja toiminnan seurantaraporteista. (Olga Silfver, henkilökohtainen tiedonanto 9.9.2014, Helsingin kaupunki 2014b.) Nämä asiakirjat
sisältävät kaupungin uutta kehittämistyötä, mutta ne eivät sisällä jo voimassa olevia
toimenpiteitä (Olga Silfver, henkilökohtainen tiedonanto 9.9.2014).

Toimenpideohjelma sisältää 10 toimenpidekokonaisuutta ja 33 toimenpidettä. Maahanmuuttajapolitiikan tärkeimmät tavoitteet ovat nopea työllistyminen osaamista vastaaville aloille, mielekkäät urapolut sekä lasten ja nuorten koulutusurat, jotka tukevat edellä
mainittuja päämääriä. Ohjelman toimenpidekokonaisuuksiin kuuluvat muun muassa
työllistyminen ja koulutus, perheiden tuki osana koulutusuria, ikääntyneet maahanmuuttajat, vapaa-ajan palvelut, ruotsinkielinen kotoutuminen ja maahanmuuttajien osallisuuden vahvistaminen järjestöyhteistyöllä. Helsingin kaupungin toimintaa kehitetään kolmen teeman kautta: kaupungin palvelut, kaupunki työnantajana sekä osallisuus. (Helsingin kaupunki i.a.)

Sisäministeriön tehtäviin kuuluvat muun muassa maahanmuuttopolitiikan, maahanmuuttoa ja kansalaisuutta koskevan lainsäädännön kehittäminen sekä yhdenvertaisuuden edistäminen (Sisäministeriö i.a.b). Työ- ja elinkeinoministeriön tehtäviin kuuluvat
kotouttamispolitiikan yleinen kehittäminen, suunnittelu ja ohjaus, ulkomaalaisen työvoiman saatavuus ja ennakointi, pakolaisten kuntiin sijoittamisen ohjaus. Ulkoaisainministeriön tehtäviin kuuluvat muun muassa viisumipolitiikka. Sosiaali- ja terveysministeriön tehtäviin kuuluvat maahanmuuttajien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtäviin kuuluvat muun muassa maahanmuuttajien
koulutuksen kehittäminen sekä kulttuuria, liikuntaa, nuorisotyötä, ja uskontoa koskevat
asiat. (Siren 2013; Sisäministeriö i.a.b.)

7

Opetushallituksen tehtäviin kuuluvat koulutus- ja kulttuuripalvelut. Maahanmuuttoviraston tehtäviin kuuluvat oleskelulupien, turvapaikka-asioiden, käännyttämiseen ja
kansalaisuuteen liittyviä asioiden hoitaminen sekä kansainvälistä suojelua hakevien ja
tilapäistä suojelua saavien vastaanoton ohjaus. (Sisäministeriö i.a.b.) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtäviin kuuluvat työlupalinjausten antaminen, maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvät tehtävät, maahanmuuttajayrittäjien neuvonta, etnisen tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistäminen sekä Euroopan pakolaisrahastosta
tiedottaminen (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2013). Kunnat huolehtivat
muun muassa kotouttamiseen ja pakolaisten kuntiin sijoittamiseen liittyvistä tehtävistä
(Siren 2013).

2.2 Kansalaisuuden ja maahanmuuton määritelmät

Maahanmuutto- ja monikulttuurisuusilmiön ymmärtämiseksi on hyvä määritellä joitakin
tärkeitä käsitteitä. Suomalainen on henkilö, jolla on Suomen kansalaisuus. Suomalainen kansalaisuus voi perustua viiteen eri periaatteeseen: vanhemman tai adoptiovanhemman kansalaisuuteen, eli syntymäperiaatteeseen, Suomessa syntymiseen, eli syntymämaaperiaatteeseen, vanhempien keskinäiseen avioliittoon, eli legitimaatioon, hakemukseen, eli kansalaistaminen ja ilmoitukseen. (Räty 2002, 13; Maahanmuuttovirasto
i.a.)

Kansalaisuuslain (2003/359) mukaan ulkomaalainen on henkilö, jolla ei ole Suomen
kansalaisuus. Tämä henkilö voi olla esimerkiksi Suomessa vieraileva turisti, tilapäisesti
maassa asuva opiskelija tai pakolainen (Cantell 2000, 38–39).
Nieminen (2004) määrittää ulkomaalaistaustaisen henkilöksi, ”joka on peräisin ulkomailta” ja on saanut Suomen kansalaisuuden. Myös lapset, joilla on ulkomaalaistausta,
eli ovat itse alun perin ulkomaalaisia tai vanhemmat ovat ulkomaalaisia, lasketaan tähän
ryhmään.
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Maahanmuuttaja tai siirtolainen, on henkilö, joka on muuttanut ulkomailta Suomeen
erilaisista syistä, kuten opiskelu, työ, avioliitto ja turvapaikka. Nimitystä käytetään
yleiskäsitteenä kuvaamaan kaikkia henkilöitä, syystä riippumatta, jotka ovat muuttaneet
Suomeen. (Jyrkiäinen, Sievänen, Stenbäck & Suvilaakso 2011, 8.)
Kotoutuminen on ”maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin
ylläpitämiseen” (Laki kotoutumisen edistämisestä 2010/1386).
Kotouttaminen on ”viranomaisten järjestämiä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja
voimavaroja” (Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 1999/493).

2.3 Monikulttuurinen sosiaalityö

Alitolppa-Niitamo (Vartia ym. 2007, 178) määrittää kulttuurin tiettyyn yhteiskuntaan tai
yhteisöön kuluvien ihmisten elämäntavaksi. Kulttuuriin sisältyvät ne asiat, joita ihmiset
ja kansat ovat oppineet tekemään, arvostamaan, nauttimaan sekä ne asiat, joihin he uskovat. Kulttuurin ydin muodostuu perinteisistä mielipiteistä, ajatuksista ja niihin liittyvistä arvoista. Forsanderin mukaan (2001, 44) kulttuuri nähdään erilaisuutta luovana tekijänä kuin yhteyttä tuottavana. Kulttuurinen erilaisuus nähdään itseisarvona ja jopa tavoiteltavana asiana. Lisäksi kulttuurinen erilaisuus oletetaan olevan pysyvä. Cantellin
(2000, 14) mukaan kulttuuri ei ole muuttumaton, vaan on elävä ja muuttuva.

Minttu Räty (2002, 46) määrittelee monikulttuurisuuden erilaisuuden hyväksymiseksi ja
arvostamiseksi, tasa-arvoksi yksilöiden ja kulttuurien välillä, yhteisiksi sovituksi pelisäännöiksi ja rajoiksi. Alitolppa-Niitamo ja Säävälä (2013, 7) määrittävät monikulttuurisuuden väestön kulttuuriseksi ja etniseksi monimuotoisuudeksi. Forsanderin (2001,
44) mukaan monikulttuurisuus on käsitteenä epämääräinen ja se on myös poliittinen
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termi, johon liittyy erilaisia arvoja, kuten suvaitsevaisuus, rauhanomaisuus sekä värikäs
rinnakkaiselo.

Sosiaalityö on kokonaisvaltainen muutostyö, jonka tavoite on tukea ihmisten selviytymistä ja toimintakykyä. Työtä tehdään yksilöiden, perheiden, ryhmien sekä yhteisöjen
kanssa ja se perustuu sosiaalisten ongelmien tilannearviointiin ja ratkaisuprosesseihin.
Monikulttuurinen sosiaalityö on työtä, jota tehdään maahanmuuttajien parissa. Monikulttuurista sosiaalityötä voidaan myös määrittää kulttuuritietoiseksi sosiaalityöksi, jossa otetaan huomioon asiakkaan kulttuurinen tausta sekä maahanmuuton tuomat haasteet.
(Anis 2013, 147.) Juhilan (2008, 35) mukaan maahanmuuttajien parissa tehtävä sosiaalityö on moniammatillista. Mielestäni tämä on totta, sillä vaikka maahanmuuttajilla on
samanlaisia ongelmia kuin kantaväestöllä, he kohtaavat maahanmuuton ja pakolaisuuden tuomia haasteita (Schubert 2013, 63; Anis 2013, 147). Monikulttuurinen sosiaalityö
sisältää siis sekä ”peruspalveluita”, joita tarjotaan myös kantaväestölle, että palveluita,
jotka on tarkoitettu vain maahanmuuttajille. Nämä ovat esimerkiksi kotouttamispalvelut, ohjaus, neuvonta ja vastaanottokeskukset. (Helsingin kaupunki 2014a; Juhila 2008,
37.)

2.4 Maahanmuuton ja sopeutumisen psykososiaalinen prosessi

Maahanmuuton syyt ovat monenlaiset, kuten opiskelu, uusi työ ja turvapaikan saaminen, mutta prosessi on kuitenkin samanlainen kaikille maahanmuuttajille. Muuttaminen
on henkisesti kuormittava prosessi, eli stressaava kokemus. Pois muuttaessa joutuu jättämään taakseen esimerkiksi perheenjäseniä, toimintatapoja ja kulttuurin. Saapuessaan
uuteen maahan joutuu kohtaamaan muun muassa erilaiset elämäntavat, kielen ja normit.
Oman kotimaan jättäminen ja uuteen, vieraaseen maahan sopeutuminen ovat henkisesti
hyvin kuormittavia. Maahanmuutto ja kotoutuminen voivat olla erittäin haastavia jos
maahanmuuton taustalla on pakolaisuus. (Schubert 2013, 63, 68.) Sopeutumisprosessi
on eräänlainen kriisi, jota nimetään myös kulttuurishokiksi. Lähtötilanne vaikuttaa sopeutumiseen: jos lähteminen oli vapaaehtoista, henkilö ehtii valmistautua paremmin
muuttoon ja se on henkisesti vähemmän stressaavaa kuin pakon edestä lähteminen. So-
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peutumiseen vaikuttavat muun muassa maahanmuuttajan persoonallisuus, kohdemaan
asenne maahanmuuttajia kohtaan sekä kielitaito ja koulutus. (Räty 2002, 120.) Vanhempien antama tuki vaikuttaa merkittävästi nuorten sopeutumiseen, jolloin käyttäytymisongelmat ja stressioireet vähenevät ja itsetunto sekä elämäntyytyväisyys paranevat.
Tyttöjen kohdalla äidin antama tuki on tärkeä, kun taas pojilla isän tuki on merkittävin
tekijä. (Säävälä 2013, 115.)

Kulttuurisokki voidaan jakaa neljään vaiheeseen: kuherrusvaiheeseen, torjuntavaiheeseen, tasapainon hakuun ja kahden kulttuurin hallintaaan. Kuherrusvaihetta voidaan
myös määritellä sanalla alkuinnostus ja siihen sisältyy innokkuus uutta kulttuuria kohtaan sekä kahden kulttuurin erojen tajuaminen. Torjuntavaihetta voidaan määritellä sanalla turhautuminen. Vaiheessa on hyvin tyypillistä turhautuminen uuteen kulttuuriin ja
toimintatapoihin, erityisesti siinä vaiheessa kun kohtaa paljon vastoinkäymisiä. Tämän
seurauksena henkilö etsii turvaa omasta kulttuurista ja luo siitä epärealistisen ja romantisoidun mielikuvan. Kolmas vaihe tunnetaan tasapainon vaiheeksi, jolloin henkilö alkaa
hyväksyä oman tilanteen ja kulttuurien piirteitä. Neljäs vaihe tunnetaan myös nimellä
kaksikulttuurisuus, jolloin henkilö osaa niin sanotusti liikkua kahden kulttuurin välillä
eikä hän enää tunne itseään niin ulkopuoliseksi. (Cantell 2000, 79; Räty 2002, 121.)

Sopeutumisprosessia voidaan myös tarkastella akkulturaation näkökulmasta. Akkulturaatio on kulttuurin muutos, joka voi tapahtua yksilö- tai ryhmäkohtaisesti. John Berry
kehitti akkulturaatiomallin, jossa tutkitaan kulttuurin muutosta suuntautumisen, eli asenteen kautta. Asenteet voidaan jakaa positiivisiin ja negatiivisiin. Tarkastelemalla henkilön asenteita kohti valtakulttuuria ja omaa kulttuuria, saadaan neljä eri suuntautumista,
jotka vaikuttavat henkilön sopeutumiseen. (Cantell 2000, 74–75; Korhonen 2013, 36–
38.)
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KUVIO1. John Berryn akkulturaatiomalli (Cantell 2000, 75).

Assimilaatiossa, eli sulautumisessa, henkilö luopuu omasta kulttuurista ja hän haluaa
sulautua täysin valtakulttuuriin. Tämän sopeutumisstrategian seurauksena henkilön kulttuuri-identiteetti tulee rakentumaan ja pohjautumaan valtakulttuuriin, eikä omaan kulttuuriin. Separaatiossa, eli eristäytymisessä, henkilö haluaa ylläpitää omaa kulttuuria ja
haluaa ottaa etäisyyttä valtakulttuuriin. Marginalisaatiossa, eli syrjäytymisessä, henkilö
hylkää oman kulttuurin eikä koe kuuluvansa valtakulttuuriin. Erityisesti ne nuoret maahanmuuttajat, jotka hylkäävät vanhempiensa kulttuurin, eivätkä omaksu valtakulttuuria,
ovat syrjäytymisen vaarassa. Integraatiossa, eli sopeutumisessa, henkilö haluaa säilyttää
oman kulttuuri-identiteetin, mutta samalla tutustua ja osallistua valtakulttuurin elämään.
(Schubert 2013, 66; Räty 2002, 125–127.)
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3 NUORISOTYÖ

“The youth is the hope of our future”
(Jose Rizal i.a.)

Jose Rizal luonnehtii nuorisoa tulevaisuuden toivoksi. Monesti nuoriso kuitenkin nähdään haasteena tai ongelmana. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, miten nuorten ja lasten
tilan käyttöä rajoitetaan esimerkiksi kauppakeskuksissa, joissa ei sallita nuorten hengailua eikä vapaa-ajan viettoa (Puuronen 2006, 15; Kiilakoski, Kivijärvi, Gretschel, Laine
& Merikivi 2011, 60–61). Kunnallinen nuorisotyö sai alkunsa nuorisotoimikuntien perustamisen kautta. Toimikunnat perustettiin lastensuojelulautakunnan yhteyteen, jolloin
nuorisotyö oli lastensuojelutoiminnan alaisuudessa. (Telemäki 1999, 6.) Kallioniemen
(Telemäki 1999, 6) mukaan ensimmäinen lastensuojelulautakunta perustettiin Turussa
vuonna 1922.

Nuorisotyötä on kuitenkin toteutettu Suomessa jo keskiajalta asti. Nuorten käytös koulun ulkopuolella koettiin uhkana sekä koulunkäynnille että yhteisön rauhalle. Luterilaisten oppien ja tapojen opettaminen nuorille nähtiin tapana, jolla saada nuoret kuuliaisiksi. Hyvät elämäntavat sekä kuuliaisuus lisäsivät sekä yksilön että yhteisön hyvinvointia.
1600-luvulla yliopistot pyrkivät kontrolloimaan ylioppilasnuorten holtitonta käytöstä
asettamalla osakuntaan kuulumisen pakolliseksi. 1700-luvulla rippikoulu virallistettiin,
jolloin kaikkien nuorten oli käytävä rippikoulua. Rippikoulusta tuli sosiaalinen pakko,
sillä se oli ehtona naimisiin menoon sekä kummina toimimiseen. 1800-luvun loppupuolella alkoivat syntyä erilaiset kristilliset nuorisojärjestöt, kuten NMKY, joiden tavoitteena oli seurakunnan rinnalla pelastaa nuoret. Samoihin aikoihin alkoivat syntyä nuorisoseuroja, jonka tavoitteena oli järjestää nuorille sivistävää toimintaa. Vuosisadan vaihteessa lapsille ja nuorille suunnatut raittiusliikkeet vakiintuivat. (Nieminen 1995, 17–19,
23, 31, 46, 48, 60, 66 )
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Sotavuosien jälkeen nuorisorikollisuus alkoi lisääntyä. Tämä nähtiin suurena ongelmana, jonka takia haluttiin ohjata nuoria parempaan ajanviettoon. Vuonna 1944 perustettiin opetusministeriöön nuorisotyölautakunta, jonka tehtävänä oli avustaa ministeriötä
nuorisoasioihin liittyen. (Lehtonen 2013, 11, 15.) Ensimmäinen nuorisotalo tai avointen
ovien kerho perustettiin vuonna 1957 Helsingin Siltasaarenkadulle. Tämän tyyppinen
kahvilatoiminta ei aluksi saanut tukea kaikilta nuorisotyöntekijöiltä, jotka olivat sitä
mieltä, että niin sanottu hengailu ei ollut nuorille hyväksi, vaan heille piti järjestää aktiivista toimintaa. Kritiikki otettiin hyvin vastaan ja sitä kautta kehitettiin nuorisokahvilan
toimintaa. Toiminta nimettiin Haka-kerhoksi ja otettiin käyttöön jäsenkortit. Hakakerhon tiloissa oli kahvilan lisäksi pelihuone sekä hiljainen huone, jota käytettiin lukusalina. Toiminta oli erittäin suosittu nuorten keskuudessa. (Nieminen 1995, 326–327.)

1960- ja 1970-luvulla levisi Suomeen ajatus siitä, että kasvatuksellinen nuorisotyön tulisi muuttua yhteiskuntapoliittiseksi toiminnaksi. Toiminnan kautta pyrittiin parantamaan
nuorten elinoloja sekä kasvumahdollisuuksia kaikilla elämänalueilla. (Nieminen 1995,
349.) 1970-luvulla astui myös voimaan ensimmäinen nuorisotyölaki, jolloin nuorisotyöstä tuli oma erityisala. Samoihin aikoihin naisen rooli alkoi muuttua yhteiskunnassa
ja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta levisi myös nuorisotyön puolelle. Sukupuolineutraali kohtelu tarkoitti sitä, että molemmille sukupuolille tarjottiin samanlaista toimintaa ja he olivat samoissa harrastuspiireissä. (Honkasalo 2011, 259.)

Vuonna 1986 tuli voimaan uusi nuorisotyölaki, joka lisäsi valtionosuutta. Tämä oli
merkittävä uudistus, sillä sen kautta voitiin palkata lisää työntekijöitä nuorisotyöhön.
Lisäksi valtionosuuteen olivat oikeutetut toiminnat, joita nuoret itse järjestivät. (Telemäki 1999, 83.) 1990-luvulla iski lama, joka vaikutti nuorisotoimen talouteen, vaikka
käytännössä kunnat pystyivät ostamaan uusia nuorisotiloja sekä kunnostamaan niitä
vanhojen tilojen lisäksi. Kaikilla nuorisotaloilla ei ollut mahdollisuus tarjota monipuolista toimintaa, jolloin osa niistä alkoi erikoistua, painottamalla tietyn tyyppistä toimintaa, kuten musiikki. (Lehtonen 2013, 319, 321.)

1990 -luvulla nuorisopolitiikka pyrki vastaamaan sekä keskittymään laman tuomiin
haasteisiin. Nuorisotyön piti myös keskittyä ajankohtaisiin ongelmiin ja pyrki luopu-
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maan vapaa-ajan toiminnan tarjoajan maineesta. (Paju 2008, 333.) Vuonna 1995 astui
voimaan uusi nuorisotyön strategia sekä laki. 2000-luvulla tapahtui monia kuntaliitoksia; nuorisopalveluita haluttiin edelleen tarjota lähipalveluna, jotta toisessa kunnassa
asuvat nuoret eivät olisi eriarvoisessa asemassa. (Lehtonen 2013, 309, 257.) Vuonna
2004 Netari.fi-hanke sai alkunsa. Hankkeen kautta tehdään moniammatillista ja valtakunnallista nuorisotyötä verkossa. Käytännössä Netari on virtuaalinen nuorisotalo, joka
toimii myös Habbo Hotelissa sekä IRC-Galleriassa. (Pelastakaa Lapset ry i.a.a; Pelastakaa Lapset ry i.a.b.)

Vuonna 2006 astui voimaan nykyinen nuorisolaki. Yksi merkittävä uudistus laissa oli
nuorten oikeus osallisuuteen itseään koskeviin asioihin sekä oikeus tulla kuulluksi.
Vuonna 2011 lisättiin pykäliä, jotka koskevat etsivää nuorisotyötä sekä monialaista yhteistyötä. (Lehtonen 2013, 259.) Vuonna 2012 ilmestyi viimeisin lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma. Kehittämisohjelman keskeiset kehittämiskohteet ovat: lasten
ja nuorten osallisuus, yhdenvertaisuus ja arjenhallinta. Tällä hetkellä on valmisteilla uusi nuorisolaki, jonka pitäisi astua voimaan vuoden 2016 alussa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö i.a.; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012.)

3.1 Nuorisotyön perusteet ja tavoitteet

Nuorisolain (2006/72) mukaan nuorisotyö on nuorten oman ajan käyttöön kohdistuvaa
aktiivisen kansalaisuuden edistämistä samoin kuin nuorten sosiaalista vahvistamista,
nuoren kasvun ja itsenäistymisen tukemista sekä sukupolvien välistä vuorovaikutusta.
Nuorisotyön arvoperustaan kuuluvat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä elämän kunnioittaminen (Aaltonen 2009, 24–25). Niemisen (2008, 34, 37) mukaan nuorisotyöllä on
viisi perusarvoa: voluntarismi, eli vapaaehtoisuus, nuorten tarpeiden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, sitoutuminen kansalaisuuden lujittaminen, aikuisten kasvatusvastuun ja -oikeuden tunnustaminen sekä relatiivinen ja pluralistinen arvoperusta, eli
moniarvoinen perusta. Lisäksi nuorisotyöllä on omat ammattieettiset arvot, jotka ohjaavat toimintaa. Arvoja voidaan tutkia nuorisotyön ja -työntekijän kannalta. Nuorisotyön
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tavoitteena on se, että nuori saavuttaa oman paikkansa yksilönä sekä yhteisön jäsenenä.
Nuorisotyö on kohtaamista, kannustavaa kasvatusta ja yhdessä tekemistä. Työ vahvistaa
nuoren osallisuutta lähiyhteisössä, eri kulttuureissa ja yhteiskunnassa. Lisäksi nuorisotyössä kunnioitetaan luontoa ja elämää. Nuorisotyöntekijä arvostaa omaa työtään, toimii
rakentavasti sekä avoimesti työyhteisössä ja yhteistyöverkostossa. Lisäksi hän toimii
nuoruuden ja nuorten elinolojen tulkkina sekä huolehtii omasta hyvinvoinnistaan.
(Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry i.a..)

Niemisen (2008, 23) mukaan nuorisotyöllä on neljä perustehtävää: sosialisaatio, personalisaatio, kompensaatio ja resursointi ja allokointi. Sosialisaation kautta nuori liitetään yhteiskunnan, lähiyhteisön ja kulttuurin jäseneksi. Sosialisaation kautta säilytetään
aikaisemmat traditiot ja tavat sekä luodaan uutta. Personalisaatio tarkoittaa sitä, että
nuorta tuetaan ja autetaan kehittymään omaksi yksilöksi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että
nuoren yksilöllisyys ja ainutlaatuisuus tunnustetaan, vaalitaan ja tuetaan. Kompensaatio on sitä, että pyritään tasoittamaan sekä korjaamaan nuoren elämässä ilmenneitä sosiaalisia ja persoonallisia puutteita sekä vaikeuksia. Käytännössä kompensaatio tehtävää
on toteutettu erityisnuorisotyön, lastensuojelun ja nuorten-huollon kautta sekä kohdennetulla nuorisotyöllä ja projekteilla. Resursointi ja allokointi tarkoittavat sitä, että nuorisotyö pyrkii vaikuttamaan nuorille suunnattuihin voimavaroihin sekä niiden kohdistaminen. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi nuorisotyön tehtävänä on myös kontrollitehtävä, jolloin nuoria autetaan sopeutumaan yhteiskunnan tapoihin ja valtajärjestykseen. Nuorisotyöllä on siis monenlaisia tehtäviä. (Nieminen 2008, 23–25, 27.)

Nuorisolain määrittämä nuorisotyö on ikään kuin perusta, jonka päälle voi rakentaa erilaista nuorisotoimintaa. Nuorisotyötä tekevät tahot voivat siis määrittää itse oman nuorisotyön sisällön. (Nieminen 2008, 22.) Nämä tahot ovat julkinen sektori, seurakunnat,
järjestöt, yhteisöt sekä vapaaehtoiset yksityiset henkilöt. On erittäin tärkeää, että nuorisotyötä tekevät ovat luotettavia ja että he tulevat hyvin toimeen nuorten kanssa. (Kemppinen 1999, 37.) Nuorten kasvatuksen päävastuu on vanhemmilla, nuorisotyön ammattilaiset toimivat kuitenkin kasvatuskumppaneina ja tukevat siinä vanhempia. Nuorisotyössä käytetyimmät kasvatusmenetelmät ovat: sosiaalipedagoginen malli, yhteisökasvatus, työkasvatus, liikunta- ja taidekasvatus sekä seikkailupedagogiikka. Sosiaalipe-

16

dagogisessa mallissa on tärkeintä yhdessä tekeminen, eli toiminnan keskipisteenä on
ryhmä. Menetelmän tavoitteena on oppia elämän hallintaa, löytää myönteisiä elämäntapa malleja sekä aktiivinen yhteisoppiminen. Yhteisökasvatuksessa yhteisö asettaa
sääntöjä ja tavoitteita, joita sekä yhteisö että yksittäiset jäsenet pyrkivät saavuttamaan.
Menetelmän kautta nuori oppii vastuunkantamista sekä yhteisössä elämistä. Tiettyyn
ryhmään kuuluminen sekä sitoutuminen tuovat nuorelle turvallisuuden tunnetta.
(Kemppinen 1999, 2, 17, 19, 21–22, 26–27.) Mielestäni sosiaalipedagoginen malli ja
yhteisökasvatus ovat hyvin samanlaisia. Työkasvatuksen tavoitteena on opettaa nuorille kantamaan vastuuta sekä sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin (Kemppinen 1999, 21–
22). Liikuntakasvatuksen keskipisteenä eivät ole liikunnan lajit eivätkä lajien edistäminen, vaan nuoret itse. Fyysisen hyvinvoinnin lisäksi, liikunta vaikuttaa positiivisesti
nuoren itsetuntoon ja identiteettiin. Lisäksi liikunnan kautta voidaan ehkäistä syrjäytymistä sekä muun tyyppistä riskikäyttäytymistä. (Aaltonen 2008, 326; Koski 2008, 304.)
Taidekasvatuksessa käytetään yleensä kuvataidetta, eli piirtämistä, askartelua ja savitöitä. Lisäksi käytetään myös musiikkia, mutta se on yleensä pieni muotoisempaa, sillä
musiikkitarvikkeet ovat hyvin kalliita verrattuna kuvataiteen tarvikkeisiin. Seikkailupedagogian tavoitteena on auttaa nuorta voittamaan sisäinen pelko sekä oppia luottamaan itseensä. Lisäksi menetelmän tavoitteina ovat itsetunnon vahvistaminen, aloitteellisuus, vastuullisuus ja sosiaaliset taidot. (Kemppinen 1999, 26, 29; Pulkamo 2008,
497.)

Julkisen sektorin nuorisotyössä on kolme keskeistä toimintamuotoa: avointen ovien
toiminta, erityisnuorisotyö ja työpajatoiminta. Näiden lisäksi on muita toimintamuotoja,
joita räätälöidään nuorten tarpeiden mukaan. Avointen ovien toiminta on käytännössä
toimintaa, joka on avoin kaikille nuorille. (Kemppinen 1999, 39, 41.) Kylmäkosken
(2008, 395) mukaan avointen ovien toiminta on terminä vanhanaikainen, eikä kuvaa
nuorisotalon työn arkea. Hän kertoo, että nuorisotilatyö on käsitteenä parempi, sillä se
kuvaa tarkemmin työn luonnetta. Käsitteellä halutaan tuoda esille nuoren ja tilatyöntekijän välistä kohtaamista sekä työn monipuolinen luonne, johon sisältyy tavoitteellisuus,
vuorovaikutuksellisuus sekä yhteisökasvatuksellisuus. Lisäksi termillä halutaan tuoda
esille nuorisotyöntekijöiden monipuolinen työkenttä. Nuorisotyöntekijät eivät siis työskentele ainoastaan nuorisotaloissa. (Kylmäkoski 2008, 395, 396.) Suurimmaksi osaksi
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nuorisotoimintaa järjestetään nuorisotaloissa ja -tiloissa sekä liikuntasaleissa tai ulkona.
Suomessa on noin 1100 nuorisotaloa. Nuorisotalot ovat osa avointen ovien toimintaa.
Nuorisotalon kohderyhmänä ovat enimmäkseen 12–17-vuotiaat nuoret. Talojen tarkoitus on tukea nuorten oma-aloitteista toimintaa, tarjota toimintaa nuorten vapaa-ajalla sekä olla matalan kynnyksen paikkoja, jonne nuoret voivat tulla vapaasti. Nuorisotalot ja tilat ovat ikään kuin työkaluja, joilla nuorisotyöntekijä pääsee kohtaamaan nuoria.
(Kemppinen 1999, 39; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2007; Kiilakoski 2012, 139.)

Kemppisen (1999, 45) mukaan erityisnuorisotyön päätavoitteena on auttaa ja tukea
riskiolosuhteissa eläviä nuoria. Ero nuorisotyön ja erityisnuorisotyön välillä ei ole selkeä. Erityisnuorisotyö on luonteeltaan liikkuva, ennalta ehkäisevä, korjaava ja hoitava.
Erityisnuorisotyöntekijät tekevät töitä siellä missä nuoret ovat, jolloin työtä ei aina tehdä nuorisotaloissa. Erityisnuorisotyön tehtävänä on tukea ja auttaa nuorta suuntaamaan
elämäänsä takaisin perhe-elämään, koulumaailmaa ja yhteisöä. Lisäksi nuorta autetaan
saavuttamaan positiivista elämänhallintaa. (Kemppinen 1999, 45–47.) Työpajatoiminnan tavoitteena on tarjota fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia, ammatillisia ja koulutuksellisia valmiuksia, jotka parantavat nuorten mahdollisuuksia työllistyä. Tämä tarkoittaa sitä, että pyritään edistämään nuorten työhalua, -kykyä ja -taitoa. Työpajojen kautta pyritään tukemaan nuorten itsetuntoa, itsenäistymistä sekä vastuunottoa omasta elämästä.
(Komonen 2008, 433.) Muilla toimintamuodoilla pyritään täydentämään nuorisotyön
keskeisiä toimintamuotoja. Muut toimintamuodot ovat: nuorisotiedotus ja -neuvonta,
diskot, katupartio, selviämisasemat, etsivä nuorisotyö ja nuorisokahvilat. (Kemppinen
1999, 65.)

3.2 Monikulttuurinen nuorisotyö

Monikulttuurisella nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorisotyötä, jonka tehtävänä on rakentaa
sekä kehittää avoimempaa yhteiskuntaa, jossa hyväksytään sekä hyödynnetään erilaisia
identiteettejä (Cantell 2000, 98). Niemisen (2013, 296) mukaan monikulttuurinen nuorisotyö on nuorisotyön erillinen osa-alue ja työmuoto sekä yleinen työote ja suhtautumistapa, joka läpäisee koko nuorisotyön kentän ja koskee kaikkia nuorisotyöntekijöitä.
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Monikulttuurisella nuorisotyöllä tarkoitetaan yleensä sellaista työtä, jota tehdään maahanmuuttajanuorten parissa. Monikulttuurisen nuorisotyön kohderyhmä on hyvin monipuolinen. Kohderyhmään kuuluvat sekä maahanmuuttajanuoret, Suomessa asuvat vähemmistökulttuurien nuoret sekä suomalaisnuoret. (Honkasalo & Souto 2008, 115;
Honkasalo 2011, 261.) Olen itse samaa mieltä Honkasalon ja Souton kanssa monikulttuurisuuden merkityksestä. Tämän takia tässä opinnäytetyössä monikulttuurinen nuorisotyö on työtä, jota tehdään maahanmuuttajanuorten, ulkomaalaistaustaisten ja suomalaisten nuorten parissa.

Niemisen (2013, 300–302) mukaan on olemassa kahdeksan periaatetta, johon monikulttuurinen työ tulisi perustua: vapaaehtoisuus, saavutettavuus ja yhdenvertaisuus, jatkuvuus, kokonaisvaltaisuus, kulttuurisensitiivisyys, sukupuolisensitiivisyys, rasisminvastaisuus ja yhteistyö. Nuoret voivat vapaaehtoisesti osallistua nuorisotoimintaan, jolloin
nuorilla on itsemääräämisoikeus ja heitä tulee kuulla. Saavutettavuus ja yhdenvertaisuus tarkoittavat sitä, että kaikilla nuorilla pitää olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua ja toiminnan tiedotus tulisi saavuttaa kaikkia nuoria. Jatkuvuudella tarkoitetaan
sitä, että työn jatkuvuus vaikuttaa nuoren ja aikuisen väliseen luottamuksen syntymiseen
sekä vahvistumiseen. Kokonaisvaltaisuus tarkoittaa sitä, että nuoret nähdään ja kohdataan kokonaisvaltaisina ihmisinä, jolloin otetaan myös huomioon nuoren eri elämän osaalueet. Kulttuurisensitiivisyys tarkoittaa sitä, että työntekijän pitää tuntea ja tunnistaa
eri kulttuurien tekijöitä ja tarvittaessa ottaa tekijät huomioon omissa päätöksissä. Sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa sitä, että työntekijä tiedostaa sukupuolen ja sukupuolijärjestelmän vaikutuksista nuorten elämässä. Rasisminvastaisuus tarkoittaa sitä, että pyritään vastustamaan syrjintää sekä muun tyyppistä leimaamista. Tämä kuitenkin vaatii
työntekijöiltä nopeaa reagointikykyä. Laaja yhteistyö on tärkeä nuorisotyössä. Monikulttuurisessa nuorisotyössä on erittäin tärkeä olla hyvät suhteet vanhempien kanssa ja
tehdä yhteistyötä heidän kanssa. Kunnallinen nuorisotyö vaikuttaa merkittävästi maahanmuuttajanuoren integraatioon paikalliseen yhteisöön. (Nieminen 2013, 300–302;
Honkasalo, Souto & Suurpää 2007.)

Työn ja työntekijöiden tehtäviin kuuluvat roolimallin olo, osallistumisen edistäminen,
ongelmaratkaisutaitojen kertyminen, tietoisuuden herättäminen ja kriittinen vaikuttami-
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nen. Monikulttuurisella nuorisotyöllä voidaan vaikuttaa nuorten sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen integraatioon. Nuorisotalon toiminnan kautta maahanmuuttajanuoret saavat mahdollisuuden kohdata ja tutustua muihin nuoriin. Haasteellisia ovat kuitenkin sellaiset tilanteet, joissa paikalliset nuoret eivät hyväksy maahanmuuttajanuoria nuorisotalolle. (Cantell 2000, 101–102; Räty 2002, 170.) Suomalaiset nuoret suhtautuvat maahanmuuttajanuoriin varauksellisesti. He myös hyväksyvät helpoiten maahanmuuttajanuoria, jotka ovat suomalaistuneet eniten. (Honkasalo & Souto 2007, 127.) Suomen perustuslain (1999/731) mukaan ketään ei saa asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai
muun henkilöön liittyvän syyn takia. Tämä pätee myös monikulttuuriseen nuorisotyöhön. Monikulttuurisessa nuorisotoiminnassa ei hyväksytä syrjintää eikä rasismia. Jokainen henkilö on samanarvoinen ja hänellä pitää olla myös samanlaiset mahdollisuudet.
Yleisellä tasolla rasismi tarkoittaa sitä, että ulkomaalaisiin kohdistetaan teräviä ja kielteisiä asenteita sekä fyysistä väkivaltaa. (Cantell 2000, 98; Honkasalo & Souto 2008,
127.)
Honkasalo (2007, 12) määrittää rasismin ”asenteiksi, toiminnaksi ja niiden seurauksiksi,
joissa ihmisryhmät asetetaan eriarvoiseen asemaan esimerkiksi kulttuurisen taustan, uskonnon tai ihonvärin mukaan”. Rasismi on hyvin moniulotteinen ja sisältää myös esimerkiksi ne tavat, joilla viestitetään, että ihminen ei ole tervetullut, kuten katseet. Rasismin poistaminen vaatii toimenpiteitä. Toimenpiteiden tulee olla sekä ennaltaehkäiseviä että korjaavia. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla tarkoitetaan sitä, että rasismia ja monikulttuurisuutta käsitellään nuorten kanssa jo ennen ongelmien ilmenemistä. Korjaavaan toimintaan sisältyy toiminta, jolla pyritään lisäämään suvaitsevaisuutta. Tämä
yleensä tarkoittaa sitä, että järjestetään toimintaa, jossa sekä suomalais- että maahanmuuttajanuoret toimivat yhdessä. (Honkasalo & Souto 2008, 127–129.)

3.3 Sukupuolisensitiivisyys ja tyttötyö

Monikulttuurisuus on viimeisten vuosien kulkenut käsi kädessä sukupuolten tasa-arvon
kanssa. Tämänkin takia monikulttuurisessa nuorisotyössä tulisi pohtia sukupuolirooleja

20

ja niiden merkitystä. Viimeisten vuosikymmenien aikana naisten ja miesten välinen
eriarvoisuus on vähentynyt monilla elämänalueilla. (Honkasalo 2012, 263; Honkasalo
2007, 13; Puuronen 2006, 50.) Siitä huolimatta, nuorisotyössä korostetaan usein sitä, että nuorisotalo on enimmäkseen poikavaltaista, eikä tytöillä ja erityisesti maahanmuuttaja tytöillä ole tilaa olla eikä ilmaista itseään. 1970-luvulla tuli käyttöön sukupuolineutraali työmuoto. Ajatuksena oli tarjota neutraalia toimintaa sekä tytöille että pojille.
(Honkasalo 2012, 264–265; Honkasalo 2011, 259.) Ajan kuluessa kuitenkin neutraalista
työmuodosta tuli poikaa suosivaksi. Nykyään on käytössä sukupuolisensitiivinen työmuoto, jossa työ on sukupuolen mukaan eriytetty. (Nitovuori 2001, 11.) Sukupuolisensitiivinen nuorisotyö tarkoittaa sitä, että tunnistetaan tyttöjen ja poikien erityistarpeita
sekä –ongelmia heidän voimaannuttamiseksi, syrjäytymisensä ehkäisemiseksi sekä elämänhallintansa ja osallisuutensa tukemiseksi (Näre 2008, 542).

Punnosen (2008, 522) mukaan sukupuolisensitiivisessä työssä korostetaan ajatusta siitä,
että nuorten naisten ja miesten tulisi saada mahdollisuus olla oma itsensä sekä toimia
toistensa kanssa tasavertaisessa suhteessa. Sukupuolen mukaan eriytetyssä toiminta, luo
mahdollisuuden pohtia, kehittää sekä vahvistaa omaa sukupuoli-identiteettiä. Tämä tarkoittaa sitä, että nuoret voivat tutkia muitakin kuin perinteisiä sukupuolirooleja. Tämän
tyyppisessä toiminnassa nuoret myös voivat oppia tunnistamaan ja käyttämään omaa
ääntä, jakaa asioita luottamuksellisessa ryhmässä, arvostaa sekä omaa ja muiden ihmisten sukupuolta, tunnistamaan eriarvoisuutta, halventavia asenteita ja käytäntöjä kohti eri
sukupuolia. Lisäksi nuoret voivat oppia vahvistamaan ajattelu- ja toimintatapoja, joilla
edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Petreliuksen mukaan sukupuolisensitiivisessä
työssä on tärkeä olla dialogia, eli keskustelevaa otetta nuorten kanssa, kuitenkin niin, että kunnioittaa nuorten elämän kokemuksia ja asiantuntemusta. Sukupuolisensitiivisessä
toiminnassa toimitaan sekä sukupuolen mukaan eriytetyissä ryhmissä sekä sekaryhmissä. Mikäli tehdään työtä sekaryhmässä, tulee kiinnittää huomiota siitä, miten huomioi
tyttöjä ja poikia, eli miten jakaa huomiota sekä siihen millaista toimintaa tarjotaan tytöille ja pojille. (Punnonen 2008, 532–533, 535.) Honkasalo (2012, 277) tuo esille sen,
että monesti sukupuolisensitiivinen työ nähdään tyttötyön synonyyminä. Joissakin Honkasen tekemissä haastatteluissa tuli kuitenkin ilmi, että jotkut nuorisotyöntekijät kriti-
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soivat sitä, että sukupuolisensitiivisessä työssä on unohdettu pojat (Honkasalo 2012,
281).

Tyttötyö on osa sukupuolisensitiivistä työtä. Tyttötyön perustana on ajatus siitä, että tytöt saavat tilaa tutkia ja löytää omanlaista naiseutta. (Nuorten Keskus i.a..) Tyttötyön
kautta halutaan lisätä myös tyttöjen tietoisuutta omista oikeuksista (Honkasalo & Souto
2008, 123). Kulttuurisensitiivisyys on kyky tai herkkyys huomioida kulttuurien erityispiirteitä ja sitä miten ne vaikuttavat tyttöjen elämään. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijä on tietoinen siitä, etteivät kaikki tytöt ole samanlaisia ja että kulttuuri on muutakin
kuin etnisyys. (Mulari, Eischer & Uusitalo-Herttua 2012, 10.) Tyttötoiminnalla on monia positiivisia vaikutuksia tyttöihin. Toiminta vähentää sukupuoliroolien aiheuttamaa
jännitettä. Tytöt voivat myös oppia arvioimaan itseään realistisesti, tuntemaan itsensä
paremmin sekä tiedostamaan oman ainutlaisuutensa. Tyttötoiminta antaa mahdollisuuksia miettiä sukupuoleen liittyviä viestejä, eli asiat, joita liitetään naiseuteen ja antaa tytöille turvallisen aikuisen naisen tuen ja roolimallin sekä ryhmän tuen. Lisäksi toiminta
parantaa työn laatua, eli se auttaa nuorisotyöntekijöitä näkemään ja tiedostamaan nuorisotyön moninaisuuden. Ennen tyttötyön aloittamista on kuitenkin syytä perehtyä tyttötoiminnan työmuotoon, tyttöyteen ja selkeyttää ajatusta siitä, miksi haluaa aloittaa kyseistä toimintaa. Lisäksi työntekijän tulee tiedostaa, että toiminta ei sovi kaikille ja yrittää olla leimaamatta niitä tyttöjä, jotka osallistuvat toimintaan. (Nitovuori 2001, 12–15.)

Monikulttuurinen tyttötyö on suhteellisen nuori työmuoto. Monikulttuurisessa tyttötyössä käsitellään naiseutta ja tyttöjen elämää, ottamalla huomioon monikulttuurisen yhteiskunnan, jossa he elävät. Lisäksi työssä pohditaan monikulttuurisuuden haasteita ja mahdollisuudet. Monikulttuurisen tyttötyön keskeisenä tavoitteena on ottaa huomioon tyttöjen perheitä ja vanhempia. Joillakin tytöillä saattaa olla kulttuurisia tai uskonnollisia
tarpeita, joiden takia on tärkeä olla eriytettyä toimintaa. Työn yhtenä merkittävänä tavoitteena on löytää tasapaino yhteisen ja kulttuurisen erityiskohtelun välillä. Tyttötyön
haasteina ovat: seksuaalisuuteen, sukupuolirooleihin ja kasvamiseen liittyvien tietojen
tasavertainen saanti kulttuuritaustasta riippumatta, väkivaltaa kokeneiden tyttöjen auttaminen sekä ennalta ehkäisevä työ tyttöjen ja perheiden kanssa, niin ettei leimaa maahanmuuttajatyttöjä mahdollisiksi väkivallan uhreiksi. Lisäksi yhtenä haasteena on integ-
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roida sekä maahanmuuttajatytöt että suomalaistaustaiset tytöt monikulttuuriseen tyttötyöhön. (Honkasalo & Souto 2008, 124–126; Setlementti i.a.; Honkasalo 2011, 261.)

Monikulttuurisessa tyttötyössä pyritään myös aktivoimaan ja integroimaan tyttöjä, toisaalta ei myöskään haluta, että maahanmuuttajatytöt suomalaistuvat liikaa. Liiallinen
suomalaistuminen nähdään vaikuttavan negatiivisesti tyttöjen kulttuuriseen identiteettiin. Niinpä tytöille asetetaan tiedostamattomia vaatimuksia ja paineita. Eriytetyn tyttötoiminnan jälkeen, monet maahanmuuttajatytöt eivät osallistu niin sanottuun normaaliin
nuorisotoimintaan, jossa on myös poikia mukana. Tyttöjen aktiivisuutta ja varten otettavuutta määritellään sen mukaan kuinka paljon he osallistuvat kodin ulkopuoliseen kansalaistoimintaan. Useimmiten ilmiötä selitetään erilaisella kulttuurilla sekä perheen
määräysvallasta. Kuitenkin tämä selittyy sillä, että yleinen nuorisotoiminta ei houkuttele, sillä se ei ole tasa-arvoinen tyttöjen ja poikien suhteen. Tyttöjä ei myöskään kiinnosta toiminta, joka on ennalta suunniteltu. Ratkaisuna tähän olisi se, että toimintaa suunnitellaan alusta asti yhdessä tyttöjen kanssa. Lisäksi nuoret näkevät negatiivisena sellaisen
toiminnan, jossa heidän kulttuurista erilaisuutta korostetaan, jolloin he joutuvat tilille
kaikkien maahanmuuttajatyttöjen puolesta. Nuoret toivoisivat sekä haluaisivat, että heidän yksilöllisyytensä tunnustettaisiin. Nuorisotyöntekijät ovat erityisesti huolissaan
maahanmuuttajatytöistä, joille korostetaan, että Suomi on tasa-arvoinen maa. Lisäksi tytöille kerrotaan, että on erittäin tärkeää, että sekä miehet että naiset osallistuvat aktiivisesti yhteiskuntaan. Totuus on kuitenkin se, että nuorisotyötä tehdään edelleen poikien
tarpeiden mukaan eikä tytöillä, kansalaisuudesta riippumatta, ole tilaa olla ja toimia.
(Honkasalo 2011, 256, 261–262; Honkasalo 2012, 268, 273, 290.)

3.4 Kristillinen nuorisotyö

Kristillisen nuorisotyön tehtävänä on tarjota nuorelle paikka, jossa hän saa kasvaa ja olla. Nuori saa mahdollisuuden oppia uskonelämän eri elementtejä ja muotoja, hän saa
harjoittaa omaa uskoa, saa olla keskeneräinen ja epätäydellinen, etsiä oman paikkansa
muiden nuorten kanssa ja ihmetellä elämän mysteerejä. Työ liittyy vahvasti kirkon perustehtävään ja perustuu hengelliseen toimintaan. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
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nuorisotyö koostuu kolmesta ulottuvuudesta: sosiaalisesta, pedagogisesta hengellisestä.
Sosiaalisen ulottuvuus sisältää toimintaa, jolla pyritään ehkäistä syrjäytymistä, lisätä
osallisuutta sekä toiminnan organisointi ryhmien ja yhteisöjen kanssa. Pedagoginen
ulottuvuus sisältää eri kasvatus ja opetus metodeita. Hengellinen ulottuvuus sisältää
nuoren ja yhteisön uskon ja sen harjoittamista, kuten rukous, hartaus ja Raamatun käyttö. (Tuominen 2005, 51; Launonen 2008, 78, 85.)

Ihminen on kokonaisvaltainen olento. Hänen olemuksensa koostuu muun muassa fyysisestä, henkisestä, sosiaalisesta, emotionaalisesta, eettisestä sekä hengellisestä, eli spirituaalisesta tekijöistä. Spiritualiteetti on termi, joka viittaa sieluun tai henkeen. Uskontokasvatuksen, psykologian ja sosiologian tutkimuksissa termiä käytetään laajemmassa
tarkoituksessa, jolloin se viittaa ihmisyyden ytimeen. Näillä tutkimusaloilla spiritualiteetti liittyy siis vahvasti ihmisen kasvamiseen ja ihmisen syvimpään olemukseen. Kristillisessä kirkossa spiritualiteetti viittaa hengelliseen elämään ja sen hoitamiseen. Lisäksi termi viittaa ihmisen henkeen sekä Jumala-suhteeseen. David Hayn mukaan spiritualiteetissa on kolme ominaisuutta: kyky elää ja nauttia elämästä tässä hetkessä, olemassaolon ihmettely ja mysteerin kokeminen sekä arvojen kokeminen ja tunteminen. Hayn
mukaan nuorten kanssa toimiessa, on tärkeää tiedostaa kolme asiaa: auttaa nuoria pitämään avoimen mielen, syventää nuoren henkilökohtaista tietoisuutta sekä tiedostaa ja
tunnistaa hengellisyyden sosiaaliset ja poliittiset ulottuvuudet. (Suomen evankelisluterilainen kirkko 2012; Tuominen 2005, 35–37.)

Spiritualiteetin lähtökohtana on kaipaus Jumalan yhteyteen. Klassisen teologian mukaan
kaikilla ihmisillä on tämä kaipaus. Keskeisinä käsitteinä ovat myös herkkyys, ihmettely
ja mysteeri. Nuoret kaipaavat ja tarvitsevat sekä tekemistä että olemista. Kirkon nuorisotyö on oivallinen ympäristö, jossa nuori voi itse olla aktiivinen tekijä sekä kasvaa
omassa hengellisessä elämässä. Nuoret etsivät vastauksia elämän suuriin kysymyksiin
sekä pohtivat teemoja, kuten ystävyys, seurustelu, perhe, päihteet, arvot ja tulevaisuus.
On tärkeä antaa nuorelle tilaa ja mahdollisuus aitoon kyselyyn ja ihmettelyyn. Lisäksi
nuoren spiritualiteetin tukemisessa pitää muistaa se, että nuoret ovat erilaisia, heidän
kiinnostuksen kohteet ja tavat ovat erilaiset. (Tuominen 2005, 38–40, 50–51.)
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Nuoren hengellinen elämä ei vahvistu eikä syvene jos hän on yksin. Nuori tarvitsee toisia ihmisiä, ikätovereita sekä aikuisen ohjausta. Nuoren hengellisen elämän kasvun ohjaaminen tarkoittaa sitä, että aikuinen heittäytyy mukaan toimintaan, kulkee rinnalla ja
etsii nuoren kanssa vastauksia. Kristillisessä traditiossa on tärkeänä elementtinä hengellinen ohjaus. Hengellinen ohjaaja voi toimia kolmessa eri roolissa: rinnalla kulkija ja
matkakumppani, eli spiritual companion, suunnannäyttäjä, eli spiritual director sekä
opas, eli spiritual guide. Nuori tarvitsee hengellistä ohjausta, opastusta ja opettamista.
Samalla hän myös kaipaa vastauksia elämän tärkeisiin kysymyksiin. Tutkimusten mukaan hengellisyydellä tai spiritualiteetillä on monenlaisia positiivisia vaikutuksia ihmisen henkiseen hyvinvointiin. Esimerkiksi meditatiivinen rukous vaikuttaa muun muassa
elämäntyytyväisyyteen sekä onnellisuuteen. Lisäksi uskonnollisuus vähentää väkivaltaista käyttäytymistä nuorisossa. Spiritualiteetti vaikuttaa positiivisesti nuoren omanarvontuntoon, tunteeseen siitä, että nuori kuuluu johonkin ryhmään ja että hän pystyy vaikuttamaan. (Tuominen 2005, 39–41; Urry & Poey 2008, 145; King 2008, 71.)

Nuoren hengellistä elämää voi tukea ja vahvistaa erityisesti rukouksen ja hengellisen
kirjallisuuden kautta. Kristillisen tradition mukaan rukous on hengellisen elämän ydin.
Rukouksessa nuori ja Jumala kohtaavat toisensa. Rukous on ja sen tulisi olla tärkeä ja
merkityksellinen nuorelle. Martti Luther lisäksi kirjoittaa, että ihmisen tulisi rukoilla,
sillä se on Jumalan käsky. Henkilökohtaisten rukoushetkien lisäksi nuoria tulisi ohjata
ja opettaa yhteisiin rukouksiin. Yhteisiä rukouksia voi pitää esimerkiksi nuortenilloissa,
leireillä ja isoskoulutuksissa. Hengellisen kirjallisuuden lukeminen on myös tärkeä osa
spiritualiteetin vahvistamista. Perinteisesti on luettu Raamatun jakeita tai lukuja meditatiivisella asenteella, jolloin lukija tutustuu ja pohtii syvemmin tekstiä ja sen merkitystä.
Tärkeitä elementtejä lukemisessa ovat toistaminen, säännöllisyys, sisäinen asenne ja rukous. Niin kuin rukouksen kanssa, on myös tärkeä lukea ja pohtia muiden ihmisten
kanssa Raamatun tekstejä. Raamattua ja sen tekstejä voidaan tutkia ja työstää myös
muillakin tavoilla, esimerkiksi sarjakuvien tekemisellä, raamattuhenkilöistä kertovien
elokuvien katsomisella ja maalaamisella. (Tuominen 2005, 42, 44, 47; Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a..)
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Kirkon nuorisotyön kohderyhmä on iältään hyvin monipuolinen. Työtä tehdään varhaisnuorten, eli 7 – 14-vuotiaiden, nuorten, eli 15 – 18-vuotiaiden sekä nuorten aikuisten, eli 18 – 29-vuotiaiden kanssa. Varhaisnuorille tarjottu toimintaan kuuluvat muun
muassa, iltapäiväkerho, partiotoiminta, retki- ja leiritoiminta. Vuonna 2014 järjestettiin
yhteensä 2 978 tilaisuutta varhaisnuoria varten, osallistujia oli yhteensä 174 680. Kirkon
varsinainen nuorisotyö keskittyy rippikouluun. Suurin osa 15-vuotiaista on käynyt rippikoulun. Rippikoulutyöhön liittyy myös vahvasti isostoiminta. Koulutuksen saaneet
isoset toimivat ohjaajina rippikouluissa sekä vapaaehtoistyöntekijöinä muissa tehtävissä. Isostoiminta on yksi kirkon nuorisotyön merkittävimmistä toiminnoista. Nuorille
suunnattuja tilaisuuksia oli vuonna 2014 yhteensä 2 009 ja osallistujia oli 92 731. Yksi
kirkon nuorisotyön yhteistyökumppaneista on koulu. (Launonen 2008, 82–83; Kirkkohallitus 2015, 6; Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2004, 32.)

Kirkon toimintaan osallistuvat suomalaisten lisäksi myös maahanmuuttajia. Vuonna
2009 noin kaksi kolmasosaa kaikista Suomessa asuvista maahanmuuttajista oli kristittyjä (Pyykkönen & Martikainen 2013, 294). Pääkaupunkiseudulla toimii kansainvälinen
seurakunta (IEC), joka on uskontokuntien välillä oleva seurakunta. IEC tarjoaa hengellisen kodin kristityille, riippumatta siitä mistä he tulevat, mikä on heidän kirkkotausta ja
kulttuuri. Seurakunta on hyvin kansainvälinen ja palvelee kaiken ikäisiä henkilöitä. (International Evangelical Church 2015.) Perinteisesti monikulttuurinen seurakuntatyö on
tarkoittanut lähetys- ja kansainvälistä työtä sekä maahanmuuttajien parissa tehtävää työtä. Monikulttuurisuus koskee maahanmuuttajien lisäksi muun muassa kehitysvammaisia
ja seksuaalivähemmistöjä. Monesti seurakunnan nuorisotyössä ei huomioida maahanmuuttajanuoria. Joidenkin maahanmuuttajien silmissä seurakunnan nuorisotyö saattaa
olla outo ja vieras käsite. Nuorisotyöntekijän hyvä ja luottamuksellinen suhde nuoren
vanhempiin on tärkeä, jotta nuori voi osallistua mukaan toimintaan. Nuorisotyöntekijän
tulee olla kiinnostunut ja valmis paneutumaan eri etnisten ryhmien ja nuorten väliseen
tasa-arvoon liittyviin asioihin. (Suomen evankelisluterilainen kirkko 2012, 36.)
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4 NUORUUS ELÄMÄNVAIHEENA

Nuoruus on kehitysvaihe lapsuuden ja aikuisuuden välillä. Kehitysvaiheen päätavoitteina ovat sosiaalisten taitojen omaksuminen sekä itsenäistyminen. (Aapola & Kaarninen
2003, 12.) Nuoruutta on tutkittu Yhdysvalloissa jo 1920-luvulla ja Suomessa sitä on
tutkittu akateemisella tasolla noin vuodesta 1950. Monet tutkijat ovat olleet eri mieltä
nuoruuden synnystä. (Puuronen 2006, 26, 72, 204.) Philippe Arièsin (1996, 27) mukaan,
esimerkiksi nykypäivän käsite nuoruudesta syntyi 1800-luvulla. Musgroven (2000, 33)
mukaan nuoruus syntyi vuonna 1762, jolloin Rousseau julkaisi Émile eli kasvatuksesta
(Puuronen 2006, 52). Teoksessa Rousseau sijoittaa nuoruuden 15 – 20 ikävuosiin. Schäfersin mukaan taas nuoruus syntyi keskiajan lopulla italialaisissa kauppakaupungeissa
(Puuronen 2006, 22, 52). Le Roy Ladurien (2003, 319) mukaan jo 1300-luvulla Ranskassa käytettiin nuorisoon viittaavia sanoja. Kreikassa noin 600 – 500 eKr Solon jakoi
elämän seitsemän vuoden vaiheisiin. Nuoruus sijoittui Solonin mukaan 14 – 21 vuoden
ikään. (Telemäki 1984, 2.) Puurosen kanssa voi siis todeta, että nuoruus on esiintynyt
kaikkina aikoina ja kaikissa yhteiskunnissa.

Suomessa nuoruuden ja nuorison historiaa kuvataan yleensä lyhyeksi (Puuronen. 2006,
23). Aapolan ja Kaarnisen (2003, 16) mukaan on olemassa vääristyneitä mielikuvia,
joiden mukaan nuoruus olisi syntynyt Suomessa 1950-luvulla. Heidän mukaan nuoruus
ei ole syntynyt Suomessa 1950-luvulla, vaan nuoruus on aina ollut olemassa, mutta sen
piirteet ovat muuttuneet ajan myötä. Aapola ja Kaarninen eivät kuitenkaan anna tarkkaa
aikaa nuoruuden synnylle. Toisaalta he kertovat, että 1300-luvulla oli jo olemassa lakeja, jotka koskevat nuoria. (Aapola & Kaarninen 2003, 15 – 16.) Talonpoika kulttuurissa
ikä ja siviilisääty määrittelivät mihin ryhmään henkilö kuului. Alle 15 vuotiaat olivat
lapsia ja 15 – 16-vuotiaat olivat teini-ikäisiä. Teini-iän aikana nuoret kävivät rippikoulun, jonka jälkeen heillä oli sitten oikeus mennä naimisiin. Yli 17-vuotiaat taas kuuluivat nuorten ryhmään. Naimisiin mennessä henkilöstä tuli aikuinen. Vuonna 1549 Mikael Agricola julkaisi ohjekirjan, jossa kerrottiin naimisiinmeno vaatimukset: miehen piti
olla ainakin 15-vuotias ja naisen piti olla 14-vuotias. 1800-luvulla naimisiinmenon ikä
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oli noussut jo 20 ikävuoteen. (Sarmela 1969, 181–182.) Tässäkin tapauksessa voi siis
todeta, että nuoruuden käsitettä on käytetty pitkään.

Nuoruutta on määritelty erilaisissa lakiteksteissä. Nuorisolain (2006/72) mukaan nuori
on sellainen henkilö, joka on alle 29-vuotias. Lastensuojelulaissa (2007/417) lapsi on
henkilö, joka on alle 18-vuotias, kun taas nuori on henkilö, joka on 18 – 20-vuotias.
Kansalaisuuslain (2003/259) mukaan nuori määritellään henkilöksi, joka on täyttänyt 18
vuotta, mutta ei ole vielä 23-vuotias. Suomen laissa ei siis ole yhtä tiettyä määritelmää
nuoresta.

Nuoruus on yleisesti tunnettu siitä, että henkilön ruumis on kypsä, mutta mieli on vielä
kypsymätön. Tätä kehitysvaihetta on yleensä myös kuvattu kriisien ja myllerrysten aikakaudeksi. (Pylkkänen 2006, 14; Nurmi ym. 2014, 142.) Eriksonin mukaan nuoruuden
olennaisin haaste on löytää tasapaino identiteetin ja oman roolin hämmennyksen välillä.
Tärkein kehityssuunta ovat sosiaaliset suhteet. (Upton 2011, 15.) Dunderfeltin (2011,
84–85) mukaan nuoruus on aika, jolloin henkilö on 12 – 20-vuotias. Nuoruus voidaan
jakaa kolmeen kauteen: nuoruusiän varhaisvaihe, keskivaihe ja loppuvaihe. Nuoruusiän
varhaisvaihe sijoittuu 12 – 15 ikään, ja sen suurimmat haasteet ovat ihmissuhdekriisit,
kuten suhde vanhempiin ja ystäviin. Nuoruusiän keskivaihe sijoittuu 15 – 18 ikään ja
sitä voidaan luonnehtia identiteettikriisin kaudeksi. Nuoruusiän loppuvaihe sijoittuu 18
– 20 ikään, jolloin suuri haaste on ideologinen kriisi, joka sisältää muun muassa itsenäisen elämän aloittamista. (Dunderfelt 2011, 84–85.)

Edellä mainitut kriisit etenevät yleensä kronologisessa järjestyksessä, mutta ne voivat
myös olla samaan aikaan. Toisaalta uusimpien tutkimusten mukaan suurin osa nuorista
ei koe nuoruutta kriisin ajaksi. Nuoruus on kuitenkin kehitysten, eli muutosten aika, jolloin henkilö kehittyy fyysisesti, henkisesti sekä sosiaalisesti. Nämä muutostekijät vaikuttavat ja ohjaavat henkilön kehitystä, mutta nuori ei kuitenkaan ole niiden orja, vaan
hän voi itse myös vaikuttaa kehityksen suuntaan. Nuoruus saattaa kuitenkin olla tuntematon käsite joissakin kulttuureissa ja murrosikää on yleensä pidetty länsimaalaisena
keksintönä. (Nurmiranta, Leppämäki & Horppu 2011, 72; Honkasalo & Souto 2008,
119.)
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4.1 Fyysinen ja tunne-elämän kehitys

Teini-ikä on myös tunnettu murrosiästä, eli puberteetista. Tämä on vaihe, jonka aikana
tapahtuu sekä biologisia että fysiologisia muutoksia. Murrosikä kestää 2 – 5 vuotta ja
käytännössä lapsesta tulee aikuinen. Tämä vaihe siis sisältää muutosta ja kypsymistä
sekä sukupuolen että seksuaalisuuden tasolla. (Aalberg & Siimes 2007, 15.) Susman ja
Rogolin (Nurmi ym. 2014, 144) mukaan murrosikä alkaa aivojen neuroendokriinisina ja
hormonaalisina muutoksina. Tämän jälkeen muutos jatkuu ruumiin rakenteen kehityksenä sekä kasvuna ja päättyy sukukypsyyteen. Puberteetti alkaa vuosia ennen sukukypsyyden saavuttamista, joka taas on vaiheen päätepiste. (Nurmi ym. 2014, 144.) Murrosikä alkaa yleensä tytöillä aikaisemmin kuin pojilla. Fyysinen kasvu, rintojen ja sukupuolielinten kehittyminen tapahtuu tytöillä samaan aikaan, kun taas poikien fyysinen kasvu
jatkuu murrosiän jälkeen. Selkeimmät tunnusmerkit ovat rintojen kasvu tytöillä ja äänenmurros pojilla. (Aalberg & Siimes 2007, 15; Nurmi ym. 2014, 145.)

Tytöillä alkaa murrosikä keskimäärin 10-vuotiaana. Rintojen kasvun lisäksi, vaiheeseen kuuluvat häpykarvojen ilmentyminen, ihon rasvoittuminen ja pituuskasvun pyrähdys. Tytöillä alkaa kuukautiset keskimäärin 13-vuotiaana, jonka jälkeen hän kasvaa pituutta enää 5 cm. Oman äidin suhtautuminen tytön kuukautisiin vaikuttaa siihen, miten
tyttö suhtautuu omiin kuukautisiin. Suurin osa murrosiän muutoksista tapahtuu kuitenkin jo 12-vuotiaana. Fyysiset muutokset aiheuttavat tytölle hämmennystä, pelkoa sekä
uteliaisuutta. Puberteettiin kuuluvat sekä fyysinen että psyykkinen kehitys, ensimmäinen kestää noin neljä vuotta, kun taas jälkimmäinen kestää kauemmin. (Mannerheimin
lastensuojeluliitto i.a.a; Siltala 2006, 39; Aalberg & Siimes 2007, 51, 57–58.) Pojilla
alkaa murrosikä keskimäärin 12-vuotiaana. Niin kuin tytöillä, pojilla esiintyy häpykarvojen ilmentymistä, ihon rasvoittumista sekä pituuskasvun pyrähdys. Lisäksi poikien
murrosikään kuuluvat kivesten kasvu, äänenmurros ja siemensyöksyt. Viimeisimmät
ilmenevät noin 14-vuoden iässä. Fyysinen kehitys kestää noin 3,5 vuotta, kun taas
psyykkinen kehitys kestää seitsemän vuotta. (Mannerheimin lastensuojeluliitto i.a.a;
Aalberg & Siimes 2007, 117; Vilkko-Riihelä & Laine 2005, 105.)

29

Puberteettiin kuuluvat fyysisten ja biologisten muutosten lisäksi myös tunne-elämän
muutokset. Tunne-elämän muutoksiin kuuluvat muun muassa itsetunnon ja minäkuvan
romahdukset (Aho & Jokela 2008, 108.) Nuorten mielenterveysongelmat ilmenevät
yleensä psykosomaattisina, mielen ja kehon oireina, käytöshäiriönä ja levottomuutena.
Nuori, jolla on psykosomaattisia oireita, hoidetaan yleensä fyysisesti, eikä paneuduta
psyykkisiin ongelmiin. (Aalberg & Siimes 2007, 291–292; Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2012.)

Mielenterveysongelmat ovat nuoruudessa kaksi kertaa yleisempiä kuin lapsuudessa. Mitä vakavampi mielenterveysongelma, sitä todennäköisempää, että ongelma jatkuu aikuisiässä. Suurin osa nuorista, joilla on psyykkisiä ongelmia, eivät saa tarvitsemaansa
hoitoa. Mielenterveysongelmina voidaan mainita ahdistuneisuushäiriöt, depressiot, eli
masennus, käytöshäiriöt ja päihdehäiriöt. Ahdistuneisuushäiriöön liittyy tyypillisesti
ahdistuksen tunteita, johon liittyy fyysisiä tuntemuksia ja oireita. Depression oireisiin
kuuluvat masentunut mieli, uupumus ja mielenkiinnon menetys. Lisäksi nuorten kohdalla voi myös ilmetä ja korostua ärtyneisyyttä, vihaisuutta, ja reaktiivista epäsosiaalista
oireilua. Käytöshäiriö voidaan määritellä toistuvaksi ja pysyväksi epäsosiaaliseksi
käyttäytymiseksi. Nuori esimerkiksi rikkoo toistuvasti sosiaalisia normeja eikä koe ongelmana olla piittaamatta muiden ihmisten oikeuksista. Päihdehäiriöt alkavat yleensä
keski- ja myöhäisnuoruudessa. Häiriöt ovat pitkäkestoisia, toistuvia ja vaikeasti hoidettavia. Päihdehäiriöön liittyy melkein aina jokin muu mielenterveysongelma. (Marttunen 2009.) Anoreksia, eli laihuushäiriö on käytännössä itseaiheutettu nälkiintymistila.
Häiriö on tunnettu siitä, että se on hyvin yleinen nuorten tyttöjen kohdalla. Anoreksia
aiheuttaa merkittäviä psyykkisiä muutoksia, kuten masennusta, sammumista ja sosiaalista vetäytymistä. Häiriöön liittyy merkittävää kuolleisuutta. Tämä tekee häiriöstä nuoruusiän vaikein häiriö. (Aalberg & Siimes 2007, 266–268.)

Murrosiässä hämmennys, haavoittuvuus ja häpeä hallitsevat tunnemaailmaa. Fyysiset
muutokset ovat tunne elämän kehityksen edellä, jolloin nuoren mieli kokee haastavaksi
muutoksiin sopeutumisen. Nuori yrittää hallita murrosiän tuomaa yllyke-painetta, eli
rauhattomuutta ja levottomuutta lapsenomaisilla keinoilla, sillä aikaisemmin opitut keinot eivät riitä. Tämä kuitenkin johtaa psyykkiseen taantumaan, jossa lapsenomainen
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käyttäytyminen korostuu yhä enemmän. Poikien taantuma sijoittuu noin 15-vuoden
ikään, kun taas tyttöjen taantuma sijoittuu noin 13-vuoden ikään. Taantuman aikana tytöt etääntyvät ympäristön antamasta tuesta sekä lapsuudesta. Tämä kausi sisältää eheyttäviä masennuksen tunteita. (Aho & Jokela 2008, 108; Aalberg & Siimes 2007, 74, 78,
117–118; Siltala 2006, 36.)

Nuoruuden aikana tapahtuu myös muutoksia persoonallisuuden ja identiteetin tasolla.
Persoonallisuus on tapa, jolla ihminen ajattelee, tuntee ja käyttäytyy. Persoonallisuus
on melko pysyvä luonne. (Vilkko-Riihelä & Laine 2005, 11.) Murrosiän aikana nuori
alkaa tiedostaa yhä enemmän, että hän on erillinen yksilö vanhemmistaan. Hän kokee
tarvitsevansa vanhempiaan, mutta samalla hän kaipaa itsenäisyyttä. Nuoren itsenäistyminen on tärkeä kehitysprosessi, joka on sekä haastava että kipeä kokemus vanhemmille ja nuorelle. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto i.a.b.) Minuuden rakentaminen tapahtuu usein protestoimalla auktoriteettia. Nuoren minäkäsitys muuttuu murrosiän aikana.
Varhaisnuoruuden minäkäsitys ja identiteetti eivät ole kovin selkeitä. Vasta nuoruusiän
keskivaiheilla minäkäsitys muuttuu. Hän tiedostaa omat sosiaaliset vuorovaikutustaidot,
matemaattiset lahjat sekä fyysisen olemuksen. Alussa hän myös ihmettelee miksi hän
reagoi eri tavoin erilaisissa piireissä. Pikku hiljaa nuori kuitenkin hyväksyy erilaiset minäkuvat. Monipuolinen minäkäsitys on hyvin tärkeä, sillä se suojaa nuoren itsetuntoa.
Nuori luo toiveen siitä millainen hän haluaisi olla, eli ihanneminän. Ihanneminä saattaa
olla hyvin ristiriidassa todellisen minän kanssa. (Vilkko-Riihelä & Laine 2005, 113–
114, 118.)

Identiteetti on ihmisen käsitys omasta persoonallisuudesta, kehosta ja mielestä. Identiteettiin liittyy myös käsitys siitä mihin ryhmään ihminen kuuluu. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto i.a.c.) Identiteetin kehitys on nuorelle haastava, sillä hän joutuu ensimmäistä kertaa rakentamaan omaa minuutta itse. Ehjään identiteettiin kuuluvat muun muassa jatkuvuuden tunne, eli nuori ymmärtää ja hahmottaa omaa menneisyyttä ja tulevaisuutta. Lisäksi tunne identiteettiin kuuluu myös kokemus siitä, että nuori on sama henkilö ja, että hän haluaa pysyä samana minuuden ytimessä. Kulttuuri vaikuttaa merkittävästi identiteettiin, sillä se pystyy jopa eheyttämään identiteettiä. (Vilkko-Riihelä &
Laine 2005, 116–117.)
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Normaaliuden pohtiminen on yleistä ja se ulottuu myös seksuaalisuuden alueelle. Seksuaalisuus on ihmisen sisäinen ominaisuus, joka voidaan erottaa kolmeen eri tasoon:
järjen, tunteen ja biologian taso. Lisäksi seksuaalisuus on osa emotionaalista, fyysistä,
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Sukukypsyyden saavuttaminen ja mahdollinen
lisääntyminen saavat aikaan sen, että nuori alkaa kokea seksuaalisuuden henkilökohtaiseksi asiaksi. Seksuaalisuudesta puhuminen koetaan vaikeaksi, hämmentäväksi sekä arkana asiana. Arkuus ja ujous suojaavat nuorta, joka on vielä keskeneräinen ja haavoittuva. (Esko 2005, 233; Aho & Jokela 2008, 108.) Seksuaalisuuteen liittyvien asioiden lisäksi, nuori haluaa yhä enemmän ja enemmän yksityisyyttä sekä omaa tilaa. On erittäin
tärkeää, että vanhemmat ja muu perhe kunnioittaa nuoren yksityisyyttä sekä hyväksyy
nuoren kasvuprosessia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vanhemmat eivät yritä estää tai
suojata nuorta käymästä läpi murrosiän tuomia kehityskriisejä. (Esko 2005, 234.)

Nuoren seksuaalisuus kehittyy eri vaiheissa. Ensimmäisessä vaiheessa nuori kohdistaa
ihailun tunteita kaukorakkauteen, kuten idoliin. Kaukorakastuminen on turvallista ja
nuori pystyy harjoittelemaan uusien ja epämääräisten tunteiden hallintaa. (VilkkoRiihelä & Laine 2005, 119.) Toisessa vaiheessa nuori alkaa viettää aikaa sekaryhmässä,
jossa on sekä tyttöjä että poikia. Ryhmän kautta nuori voi kokeilla pärjäämistä toisen
sukupuolen silmissä. (Kinnunen 1998, 126.) Kolmannessa vaiheessa nuori alkaa seurustella. Seksuaalisuuteen liitetään monenlaisia mielikuvia ja sivumerkityksiä katseista
kosketukseen. Seksiin liitetään mielikuvia nautinnosta, yhdynnästä, sukupuolisesta
kanssakäynnistä ja suorituksesta. (Vilkko-Riihelä & Laine 2005, 120–121.) Raskaudet
ja sukupuolitaudit ovat yleisempiä mitä nuorempana henkilöstä tulee seksuaalisesti aktiivinen. Seksuaalinen aktiivisuus nuoruusiässä on yhdistetty mielenterveyshäiriöihin.
Mitä nuorempana on yhdyntöjä sitä todennäköisempää, että nuorella on mielenterveys
ongelmia. (Savioja, Sumia & Kaltiala-Heino 2015, 310–311.)

4.2 Kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys

Nuoruuden aikana kehittyvät myös kognitiiviset, eli ajattelun taidot. Verrattuna lapsuuteen, nuoret kykenevät ajattelemaan käsitteiden kautta, heidän sanavarasto laajenee ja
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heidän ilmaisutaidot kehittyvät. Sama myös tapahtuu nuoren ongelmanratkaisu ja päättely taidoille. (Nurmiranta, Leppämäki & Horppu 2011, 83.) Ongelmanratkaisu taitojen
kehittämisen kautta, nuori kehittää myös omaa arviointia ja kriittistä kyseenalaistamista.
Kriittinen ajattelu viestittää sitä, että nuori on kehittämässä itsenäistä ajattelua. Nuoret
ovat hyvin alttiita uusille idea ja aate virtauksille, jonka takia he kiinnostuvat helposti
politiikasta ja eri aatteista. (Kronqvist & Pulkkinen 2007,169.)

Nuoren ajattelu on hyvin minäkeskeistä ja hänen maailmankuvan fokus on hän itse. Voi
siis sanoa, että nuori on hyvin egosentrinen. Kognitiivisen kehityksen kautta, nuori pystyy pohtimaan mitä muut ihmiset ajattelevat hänestä. Nuoren on kuitenkin hyvin vaikea
vastaanottaa kritiikkiä ja ratkaisuna hän etsii vikoja muissa. Lisäksi nuori kokee, että
hänen elämä ja kokemukset ovat ainutlaatuisia ja hän on ainoa, jolla on kyseiset kokemukset. Nuori myös kokee, ettei kukaan ymmärrä häntä. (Nurmiranta, Leppämäki &
Horppu 2011, 84.) Kognitiivinen kehitys vaikuttaa myös moraalin ja sen periaatteiden
kehitykseen. Nuoren hyväksyessä toisten ihmisten eriävät mielipiteet, hänen moraalinsa
kehittyy ja sitä kautta hän pystyy ottamaan muita paremmin huomioon. Nuoren ajattelussa tapahtuu siis laadullisia muutoksia ja nuori pystyy hahmottamaan paremmin omaa
tulevaisuutta ja ympäröivää maailmaa. (Nurmi ym. 2014, 147.)

Nuoruusiässä ystävyyssuhteilla on suuri vaikutus nuoren elämään, ne vaikuttavat jopa
nuoren identiteettiin (Vilkko-Riihelä & Laine 2005, 119). Ystävyyssuhteiden tulee olla
tiiviitä ja pysyviä. Nämä ovat keskeisiä nuoren psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen
kannalta. (Nurmiranta, Leppämäki & Horppu 2011, 87.) Nuoret arvostavat luottamusta
merkittävästi, sillä he jakavat omat huolet ja haaveet ystäviensä kanssa. Nuoret viettävät
yleensä aikaa sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on samanlaisia arvoja ja asenteita.
(Vilkko-Riihelä & Laine 2005, 119.) Tyttöjen ja poikien ystävyyssuhteet ovat erilaiset.
Pojat viettävät yleensä aikaa yhdessä isoissa ryhmissä, kun taas tytöt viettävät aikaa
kahden tai kolmen hengen ryhmissä. (Nurmiranta, Leppämäki & Horppu 2011, 87.)
Ryhmän avulla nuori oppii hallitsemaan omia impulsseja sekä pystyy hallitsemaan yksinäisyyden ja ahdistuksen tunteita. Lisäksi ryhmässä nuori voi kokeilla rajoja, ilmaista
ajatuksia ja tunteita sekä purkaa aggressiivisia ja eroottisia tunteita. Ryhmä on myös
olennainen osa nuoren identiteetin rakentumisessa. Ryhmän ulkopuolelle jääminen ja
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yksinäisyys häiritsevät nuoren tervettä psyykkistä kehitystä. (Aalberg & Siimes 2007,
71–73.) Ystävyyssuhteiden kautta nuoret harjoittelevat tulevia ihmissuhteita varten, kuten seurustelusuhteita varten. (Nurmiranta, Leppämäki & Horppu 2011, 87). Alussa seurustelusuhteet ovat hyvin vaihtuvia ja niiden avulla pyritään näyttämään muille, että
nuori kelpaa muille ja on tärkeä. Tämä vaihe on tyypillisesti tunnettu lauseesta: “Haluutsä olla mun kaa?”. Keski- ja myöhäisnuoruudessa seurustelusuhteet ovat pidempikestoisia ja siinä vaiheessa puhutaan tyttö- ja poikaystävistä. Seurustelu voi muuttaa
nuoren suhdetta omiin vanhempiin. (Vilkko-Riihelä & Laine 2005, 120–121.)

Nuoruusiän aikana nuori alkaa irrottautua vanhemmistaan ja korvaa heidät kavereilla
(Aalberg & Siimes 2007, 71). Hyväksymällä vanhempien rajallisuuden ja inhimillisyyden, nuori näkee ja ymmärtää myös rajallisuuden ja haavoittuvuuden. Nuorten suhde
vanhempiin vaikuttaa nuoren hyvinvointiin. Monesti nuori yrittää näyttää, ettei hän tarvitse vanhempiaan ja samalla ystäväpiiri tarjoaa turvaa haavoittuvuuden ja muutosten
keskellä. Todellisuudessa nuori kuitenkin tarvitsee myös vanhempia monissa asioissa.
Nuoret odottavat vanhemmiltaan perushuolto, kuten ruokaa ja rahaa sekä neuvoja, ohjausta ja tukea. Lisäksi heiltä odotetaan yhdessäoloa. Nuoret kokevat tärkeäksi, että vanhemmat ovat saatavilla. (Paulo 2006, 60; Nurmiranta, Leppämäki & Horppu 2011, 86–
87.) Lapsuudessa vanhempien ja lapsen välinen suhde oli yksisuuntainen, jossa vanhempi antoi ohjeita. Siirtyessä nuoruusikään vanhempien ja nuoren suhde muuttuu, jossa molemmat osapuolet keskustelevat, neuvottelevat ja tekevät joitakin päätöksiä yhdessä. Nuoren itsenäistymisestä huolimatta, suhde vanhempiin pysyy melko vahvana. Ystävien jälkeen, vanhemmat ovat nuoren läheisimmät ihmiset. (Nurmi ym. 2014, 163.)
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5 OSALLISUUS

A deep sense of love and belonging is an irreducible need of all women, men,
and children. We are biologically, cognitively, physically, and spiritually wired
to love, to be loved, and to belong. When those needs are not met, we don’t function as we were meant to. We break. We fall apart. We numb. We ache. We hurt
others. We get sick. There are certainly other causes of illness, numbing, and
hurt, but the absence of love and belonging will always lead to suffering.
(Brown 2010.)

Brownin lainaus kuvaa mielestäni hyvin osallisuuden merkitystä. Ennen kuin voimme
keskittyä osallisuuden seurauksiin, meidän on hyvä määritellä mitä osallisuus on. Osallisuus voidaan määritellä monella tavalla. Allianssi (i.a.) määrittää osallisuuden mahdollisuudeksi vaikuttaa sekä kokemukseksi olla osa yhteisöä, kuten lähiympäristö, koulu tai
harrastusryhmä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (i.a.) mukaan osallisuus on ihmisen oikeus saada tietoa itseä koskevista suunnitelmista, päätöksistä, ratkaisuista, toimenpiteistä ja niiden perusteluista sekä mahdollisuus ilmaista omaa mielipidettä ja vaikuttaa edellä mainittuihin asioihin. Osallisuus ei voi kuitenkaan onnistua ilman vastavuoroisuutta, eli ihmisten pitää päästä mukaan asioiden käsittely prosessiin ja saada tietoa prosessin sisällöstä ja sen etenemisestä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 2014.)
Nuorisolain (2006/72) mukaan nuorten osallistuminen tarkoittaa sitä, että nuorilla on
mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja –politiikkaa koskevien
asioiden käsittelyyn. Nuorisolaki myös vaatii nuorten kanssa toimivia virastoja ja työntekijöitä ottamaan selvää nuorten mielipiteistä heitä koskevissa asioissa. Gretschelin
(2002, 50) mukaan osallisuus on osallisuuden tunne, joka ilmenee ihmisten tunteista,
tiedoista, tarinoista ja paikallisista keskusteluista. Osallisuus on sekä arvotavoite että
toimintaa, eli ihmisten osallistumista (Raivio & Karjalainen 2013, 13).

Osallisuus on käsitteenä hyvin kokemuksellinen ja siihen liittyy kokemuksen jakamista
muiden kanssa. Osallisuus ei kuitenkaan ole staattinen tila tai pysyvä ominaisuus, jota
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voi saavuttaa, vaan se on dynaaminen prosessi, joka rakentaa ja tuottaa toimijuutta.
Osallisuus -käsite on hyvin aktiivinen, mutta se sisältää myös passiivisuuden piirteitä.
(Anttiroiko 2003, 16–17; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.) Raivion ja Karjalaisen (2013, 16) mukaan osallisuus rakentuu kolmelle osa-alueelle: riittävä toimeentulo ja
hyvinvointi, eli taloudellinen osallisuus (HAVING), yhteisöihin kuuluminen ja jäsenyys, eli yhteisöllinen osallisuus (BELONGING), valtaisuus ja toimijuus, eli toiminnallinen osallisuus (ACTING).

Suomessa osallisuuden käsitettä on käytetty valtakunnallisissa hankkeissa yli 10 vuotta.
Osallisuus on otettu huomioon sekä asetettu tärkeäksi tavoitteeksi laeissa, kuten Perustuslaissa, kuntalaissa, nuorisolaissa, perusopetuslaissa, lastensuojelulaissa sekä YK:n
lapsen oikeuksien sopimuksessa. Näissä laeissa lapset ja nuoret on asetettu erityis kohderyhmäksi osallisuuden suhteen. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on myös huomannut osallisuuden merkityksen omassa toiminnassaan, jonka seurauksena he ovat
vallinneet osallisuuden pääteemaksi heidän viimeisimpään kirkkostrategiaan. (Gretschel
2008a, 245; Kiilakoski 2008, 9; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015; Suomenevankelisluterilainen kirkko 2007.)

Osallisuutta on monesti kuvattu eri käsitteiden avulla, kuten osallistuminen, vaikuttaminen, osallistaminen ja valtaistaminen. Birchin mukaan osallistuminen (participation) on
toiminta, ”jossa ollaan mukana muiden toimijoiden kanssa jonkinlaisessa sosiaalisessa
prosessissa”.

Osallistumisella on kolme ulottuvuutta: sosiaalinen, toiminnallinen ja

kansallinen ulottuvuus. Sosiaalisella ulottuvuudella tarkoitetaan sitä, että osallistuminen
toteutuu ainoastaan silloin kun on mukana muitakin ihmisiä. Toiminnallinen ulottuvuus
viittaa siihen, että osallistuminen on aktiivista toimintaa ja mukanaoloa poliittisessa prosessissa. Kansallinen ulottuvuus taas viitataan mahdollisuuteen osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen politiikan ja hallinnollisen viran ulkopuolella. Osallistuminen on käsitteenä myös hyvin poliittinen. (Anttiroiko 2003, 14–18.) Bronfenbrennerin mukaan
osallistuminen voi ulottua kolmeen tasoon: mikrotaso, mesotaso ja makrotaso. Mikrotasoon kuuluvat esimerkiksi oma huone, koti tai nuorisotila. Mesotasoon voi kuulua
esimerkiksi lähiympäristö ja makrotasoon voi kuulua laajoja alueita tai maita. Ihminen
voi siis osallistua ja vaikuttaa kaikilla näillä tasoilla. Osallistumisen tavoitteena on muu-
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tos sekä todellista vaikuttamista ja valtaa. Osallistumisen yhtenä ongelmana on se, että
se nähdään usein projektiluonteisena toimintana. Osallistuminen vaatii järjestelmällistä
tukea, jatkuvuutta ja dynaamisten vuorovaikutustekniikoiden soveltamista. Osallistuminen ei siis synny itsestään. (Horelli, Haikkola & Sotkasiira 2008, 217–220.)

Vaikuttamisella (influence) tarkoitetaan muutoksen aikaansaamista sekä vaikutuksen
ilmenemistä poliittisessa prosessissa. Vaikuttamisen tavoitteena on muuttaa jotakin asiaa haluttuun suuntaan. (Anttiroiko 2003, 17; Gretschel 2008a, 244.) Arnstein (1969,
217) kehitti kuvion, jonka avulla hän selitti osallisuuden ja vaikuttamisen eri asteita.
Kuvio on tunnettu participation ladder -nimellä, eli osallisuuden tikapuut.

KUVIO 2. Osallistumisen tikapuut. (Arnstein 1969, 217)

Arnstein asettaa kahdeksan eri osallisuuden tasoa, mitä alhaisemmalla tasolla sitä vähemmän henkilö pystyy vaikuttamaan. Tasot on sitten ryhmitelty kolmeen kategoriaan:
osallistumattomuus, tokenismi ja kansalaisvalta. Ensimmäiseen kategoriaan kuuluvat
manipulaatio ja terapia, joiden tarkoitus on estää ihmisiä osallistumasta päätöksentekoon sekä “kouluttaa” ja “parantaa” osallistujia. Ensimmäisellä kategorialla pyritään
korvaamaan aitoa osallisuutta. Tokenismiin kuuluvat informointi, konsultointi ja tyynnyttämisen tasot. Informointi ja konsultointi tasoilla osallistujille annetaan mahdollisuus
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kuulla ja tulla kuulluksi, vaikka heillä ei ole mahdollisuutta varmistaa, että heidän sanoma otetaan huomioon päätöksenteossa. Tyynnyttämisen tasolla osallistujat voivat
toimia neuvonantajina, mutta päättäjillä on edelleen valta päättää asioista. Kansalaisvallan kategoriaan kuuluvat kumppanuus, delegoitu valta ja kansalaisvalta tasot. Kumppanuus taso antaa osallistujille mahdollisuuden neuvotella ja tehdä kompromisseja. Delegoitu valta ja kansalaisvalta tasoilla osallistujat saavat enemmistö statuksen päätöksenteossa. Roger Hart on jälkeenpäin kehittänyt Arnsteinin luomaa kuviota ja adaptoinut sen niin, että portaikossa tai tikapuissa tutkitaan lasten osallisuutta. Hart jakaa myös
osallisuuden kahdeksaan tasoon, mutta hän muuttaa joidenkin tasojen sekä kategorioiden nimet. (Arnstein 1969, 217; Hart 1999, 41.)

Osallistaminen (involvement) kuvaa hallinnon pyrkimystä lisätä kansalaisten osallisuutta. Käsitteeseen liittyy ajatus siitä, että kansalaisella on passiivinen rooli ja hallinnolla on taas aktiivinen rooli. Kansalaista voidaan sekä kehottaa että vaatia osallistumaan eri toimintoihin. Monesti kehittämishankkeissa ja kokeiluissa, joiden tavoitteena
kohderyhmän osallistuminen, ilmenee osallistamista. Valtaistaminen (empowerment)
on prosessi, jonka kautta eri ryhmät ja yksilöt kokevat, että heillä on valtaa saavuttaa,
osallistua ja kukistaa oman vallan ja valvonnan puute. Valtaistamisen tavoitteena on
saada ihmiset täysvaltaisiksi kansalaisiksi, jonka seurauksena heillä olisi mahdollisuus
osallistua täyspainoisesti yhteiskunnassa. Osallistaminen ja valtaistaminen eroavat toisistaan siten, että ensimmäinen johtaa osallistumiseen ja toinen taas vaikuttamiseen.
Empowerment-käsite voidaan jakaa voimaantumiseen ja valtautumiseen. Voimaantuminen viittaa tunteeseen, joka tulee esiin, kun henkilö kiinnittyy yhteisöllisiin ja yhteiskunnallisiin prosesseihin. Valtautuminen taas viittaa tiedollisiin ja taidollisiin kykyihin,
jotka liittyvät tarpeellisiin, materiaalisiin ja sosiaalisiin voimavaroihin. (Horelli, Haikkola & Sotkasiira 2008, 218–219; Anttiroiko 2003, 18; Jelli järjestötietopalvelu i.a.;
Fitzsimons 2011, 5.)
Syrjäytyminen on yksi osallisuuden vastakohdista. Syrjäytyminen on ”sivuun joutumista sosiaalisista suhteista, vaikuttamisesta ja vallan käytöstä, mahdollisuutta osallistua
työhön, koulutukseen ja yhteisölliseen toimintaan”. Samalla tavalla kuin osallisuus, syrjäytyminen on myös dynaaminen prosessi eikä se ole pysyvä ominaisuus. Monesti pu-
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hutaan syrjäytyneistä nuorista, pitkäaikaistyöttömistä ja mielenterveysongelmaisista
olettaen, että syrjäytyminen on pysyvä ominaisuus. Syrjäytyminen voidaan määritellä
myös kasautuvaksi huono-osoisaisuudeksi. (Kiilakoski 2008, 11; Laine, Hyväri & Vuokila-Oikkonen 2010, 11; Juhila 2006, 53–54.) Syrjäytymis-keskusteluissa korostetaan
usein työikäisiä aikuisia, jolloin lapset, nuoret ja vanhukset jäävät taka-alalle. Syrjäytymis-keskusteluissa korostuu myös syrjäytymisen ja normaaliuden vastakkainasettelu.
Normaalin kansalaisen määrittely on kuitenkin mahdoton, sillä ihmiset ovat hyvin erilaisia. Lisäksi tavalla tai toisella ihmiset kuuluvat samanaikaisesti sekä syrjäytyneiden
että ei-syrjäytyneiden ryhmään. Liittämispuheet normaaliin elämäntapoihin tuottaa yhteiskunnallista toiseutta. Syrjäytymisen ratkaisuksi on monesti asetettu työllistäminen ja
elämänhallinnan lisääminen. (Heikkilä 2000, 175; Juhila 2006, 56–57, 61, 64–65.)

Syrjäytynyt nuori ajautuu helposti elämäntapaan, joka sisältää monenlaisia ongelmia.
Lisäksi nuori erkanee helposti nuoruuskehityksestä eikä hän enää pääse takaisin kehitysvaiheeseen, josta hän lähti. Toisaalta osallisuus vaikuttaa merkittävästi ihmisen mielenterveyteen sekä persoonallisuuden ja luovuuden kehittymiseen. Osallisuudella voidaan myös vahvistaa lasten ja nuorten itseluottamusta. Osallisuus vaikuttaa myös merkittävästä maahanmuuttajien kotoutumiseen. (Aalberg & Siimes 2007, 137; Mäkelä
2011, 14; Pelastakaa lapset ry 2011, 8; Sisäministeriö 2013, 18.)

Kunnan tarjoamista nuorisopalveluista on tulossa yhä enemmän ja enemmän osallisuuspalveluita. Osallisuus ei kuitenkaan ole pelkästään palvelun tuottamista vaan se on
myös vuorovaikutuksellinen prosessi. (Gretschel 2002, 51.) Haikkolan ja Rissotton mukaan nuorisotyö voi tukea nuorten osallisuutta neljällä tavalla tai kanavan kautta: pysyväluonteinen perusnuorisotyön kunnissa, nuorten osallistumista päätöksentekoon edistävät toimintamuodot, osallisuusprojektit ja nuorisojärjestöt. Pysyväluonteisella kunnan
perusnuorisotyöllä tarkoitetaan esimerkiksi kunnallisia nuorisotaloja ja muuta kunnallista nuorisotyötä. Toiseen kanavaan kuuluvat esimerkiksi lasten ja nuorten parlamentit tai
nuorisovaltuustot. Osallisuusprojekteihin ovat toimintamuodot, joilla pyritään vahvistamaan nuorten sosiaalista ja poliittista osallisuutta. Nuorten voimaantumiselle ja valtautumiselle on elintärkeää, että osallistuva toimintatapa juurrutetaan osaksi nuorisotyötä. (Horelli, Haikkola & Sotkasiira 2008, 220–222, 230.)
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Gretschel (2008b, 194–195) on kehittänyt oman version toimijuuden ja vaikuttamisen
tasoista. Asteikko sisältää viisi tasoa ja se on suunniteltu arvioimaan nuorten osallistumista nuorisotalon toimintaan.

KUVIO 3. Nuorten toimijuus nuorisotalolla -portaikko. (Gretschel 2008b, 194 – 195)

Ensimmäisellä tasolla on Piipahtaja, eli nuori joka käy satunnaisesti nuorisotalolla, tutustuu uusiin ystäviin, mutta hän ei osallistu tarjottuihin toimintamahdollisuuksiin. Toisella tasolla on Vakiokävijä, joka on yhteisön jäsen ja käyttää nuorisotalon palveluita,
mutta hän ei osallistu askareihin eikä osallistu päätöksentekoon. Kolmannella tasolla on
Osallistuja, hän osallistuu nuorisotalon toimintaan sekä pidempiaikaisiin tekemisiin,
jotka saattavat esimerkiksi vaatia ilmoittautumista. Toiminta on kuitenkin sellaista, mitä
ohjaajat järjestävät. Neljännellä tasolla on Toimija, hän toimii ja tekee itse asioita nuorisotalon hyväksi. Viimeisellä tasolla on Sitoutunut toimija, hän kantaa laajaa vastuuta,
toimii, esittää ideoita, arvioi ja osallistuu talon kehittämiseen sekä organisoi ja kehittää
päätöksentekotilanteita. Nuorisotalon toimintakulttuuri voi muuttua nuorten palveluntuottajasta nuorten taloksi, silloin kun suurin osa nuorista etenee kohti toimijuutta ja sitoutunutta toimijuutta. (Gretschel 2008b, 194–195, 197.)

Nuorisotalo on hyvä paikka, jossa syrjäytynyt nuori voi tavata uusia ihmisiä, oppia sosiaalisia taitoja ja saada tietoa erilaisista mahdollisuuksista (Gretschel 2008b, 200). Kaikki nuoret eivät kuitenkaan halua osallistua. Monesti nuorille annetaan asiakkaan rooli
nuorisotalossa. Nuorten vaikutusmahdollisuuksien kasvu vaatii uuden ja laajemman
roolin antamista. Monesti aikuiset ovat ne, jotka määrittävät ja rajoittavat nuorten osal-
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listumista. Nuorisotyöntekijöiden ei tulisi olla nuorten palvelijoita vaan innostajia. (Horelli, Haikkola & Sotkasiira 2008, 220, 227; Gretschel 2008a 248–249.)

Jos työyhteisö haluaa voimaannuttaa ja valtaistaa nuoria, sen pitää myös voimaannuttaa
ja valtaistaa omat työntekijät. Työntekijät tarvitsevat työyhteisön luottamusta, jotta he
voivat ottaa riskejä, joita muiden ihmisten voimaannuttaminen ja valtaistaminen vaatii.
(Russell 2011, 29; Hope 2011, 68.) Nuoria voi innostaa ja motivoida mukaan toimintaan
seitsemällä tavalla: valinnalla, kommunikaatiolla, haastella, yhteistyöllä, kontrollilla,
luomalla laajemman näkökulman ja seurauksilla. Valinta tarkoittaa sitä, että nuorilla tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja, josta he voivat valita. Kommunikaatio on hyvin tärkeä tekijä motivoinnissa. Haasteet motivoivat nuoria mukaan toimintaan. Yhteistyöllä tarkoitetaan sitä, että nuorille tarjotaan mahdollisuus tehdä yhteistyötä aikuisten ja muiden nuorien kanssa. Kontrollilla tarkoitetaan sitä, että nuorille annetaan omaksi vastuualueeksi
projekti tai tehtävä. Laajempi näköala tarkoittaa sitä, että nuoria muistutetaan toiminnan
tai projektin tärkeydestä, jolloin määränpää motivoi nuoria. Seurauksilla tarkoitetaan sitä, että nuorille annetaan palautetta omasta työstä ja että heitä arvostetaan. (International Academy for Diaconia and Social Action 2011, 22–23.)
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6 TYÖELÄMÄNTAHO JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

6.1 Aikaisempia tutkimuksia

Tutkimuksen tarkoitus on luoda uutta tietoa. Tämä tapahtuu vain rakentamalla vanhan
tiedon päälle. On siis erittäin tärkeää olla tietoinen aikaisemmista tutkimuksista. Tutkimuksessani tuodaan esille erilaisia aiheita, kuten osallisuus, nuorisotyö ja monikulttuurisuus. Aiheista on tehty monia eri tutkimuksia. Esittelen nyt seuraavaksi tutkimuksia,
jotka ovat mielestäni merkittäviä tämän opinnäytetyön kannalta.

Aikaisempina vuosina on tehty vain muutama opinnäytetyö, jonka toimintaympäristönä
olisi Jakomäki. Yksi näistä on sellainen, joka keskittyy Jakomäen nuorisotaloon. Opinnäytetyössään Miikka Niemelä (2013) tutkii liikunnallisten menetelmien vaikutusta Jakomäen nuorisotalon toimintaan sekä itse nuoriin. Opinnäytetyönsä kohderyhmänä ovat
paikalliset nuoret pojat. Työnsä päätteeksi Niemelä toteaa, että liikunnallinen toiminta
vaikuttaa merkittävästi nuorten terveyteen, osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen sekä nuorten väliseen tasa-arvoon.

Salminen (2010) kartoitti omassa opinnäytetyössään Hyvinkään nuorisotalo Sillan kävijöiden kokemuksia ja käsitystä osallisuudesta. Tiedonkeruu menetelminä olivat teoria
kirjallisuus, Webropol-kysely, laatikkogallup, keskustelut sekä havainnointi. Opinnäytetyön kohderyhmänä olivat nuorisotalon kävijät, jolloin vastaajina oli sekä tyttöjä että
poikia. Salmisen kartoituksen mukaan nuorisotalon nuoret kokevat osallisuutta ja he
myös ymmärtävät jonkin verran mitä kyseinen käsite tarkoittaa. Salminen tuo esille sen,
että nuorisotalon työntekijät voivat vaikuttaa omalla toiminnallaan nuorten osallisuuteen. Mielestäni on kuitenkin mielenkiintoista, että 92 % tytöistä koki voivansa vaikuttaa, kun taas pojista vain 66 %. Lisäksi 96 % tytöistä koki, että häntä kuunnellaan, kun
taas pojista vain 72 %.

Lehto ja Lauri (2010) tutkivat omassa opinnäytetyössään tyttötyön tilannetta viidessä
helsinkiläisessä nuorisotalossa. Tutkimukseen valitut nuorisotalot olivat Haagasta,
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Malmista, Ala-Malmin toimipisteestä, Kallahdesta sekä Merirastista. Lehto ja Lauri keräsivät tietoa havainnoimalla sekä haastattelemalla nuoria. Tutkimuksen tuloksena oli
muun muassa se, että tytöt ovat useimmiten vähemmistönä nuorisotaloilla. Lisäksi tutkimuksessa käy ilmi, että monesti nuorisotaloilla tarjotaan toimintaa, joka on suunnattu
pojille. Tytöille suunnattua toimintaa on vähän. Toisaalta tytöt kokevat tärkeänä ystävien kanssa oleskelu.

Lehtonen ja Wiitakorpi (2013) tekivät opinnäytetyön, jossa he loivat suunnitelman, jolla
kehittää Kauniaisten nuorisotalon tyttötoimintaa. Työnsä alkuvaiheessa he tekivät kyselyn Kauniaisten suomenkielisen alakoulun viides- ja kuudesluokkalaisille sekä ruotsinkielisen yläkoulun seitsemäsluokkalaisille tytöille. Kyselystä kävi ilmi, että tyttötoiminta kiinnostaa nuorempia tyttöjä, mutta ei vanhempia. Lehtonen ja Wiitakorpi myös
aloittivat tyttökerhon nuorisotalolla, joka houkutteli paljon tyttöjä paikalle. Kerhon aikana he keräsivät tietoa osallistuvalla havainnoinnilla. Lopuksi he kehittivät suunnitelman, joka sisälsi ehdotuksia, joilla kehittää nuorisotalon toimintaa sukupuolisensitiivisemmäksi sekä vakiinnuttaa tyttötoiminta osaksi nuorisotalon toimintaa.

Siljamäki (2013) selvitti opinnäytetyössään Turun Tyttöjen Talon vaikutusta viiden
maahanmuuttajataustaisen kävijän elämään. Haastatteluissa nousi vahvasti esille kolme
teemaa: suomen kieli ja sen oppiminen, sosiaaliset suhteet ja kulttuurien vuorovaikutus.
Tutkimuksen kautta tuli esille, että Tyttöjen Talon toiminta vaikuttaa kävijöiden kotoutumiseen, sosiaalisten suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen sekä kulttuurien väliseen
vuorovaikutukseen. Tutkimuksessa käy ilmi, miten on tärkeä tarjota erityisesti maahanmuuttajataustaisille tytöille paikkaa, jossa he voivat olla vapaasti oma itsensä, luoda
ystävyyssuhteita ja vahvistaa omaa identiteettiä.

Vento (2009) toteutti opinnäytetyönsä ohjaamalla toiminnallista monikulttuurista tyttöryhmää. Ryhmätoiminnan tavoitteena oli auttaa tyttöjä tiedostamaan omia selviytymistavat sekä tarjota mahdollisuus vertaistuelle ryhmän kautta. Vento suunnitteli ryhmä tapaamisten teemat sekä sisällön, vaikka hän sai joiltain osin apua sisällön suunnitteluun
tytöiltä. Havukosken nuorisotalo oli ryhmätoiminnan tilaajataho. Osallistujien saanti oli
hieman haastavaa, mutta onnistui lopulta Havukosken yläkoulun kuraattorin avulla.
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Ryhmä oli hyvin monikulttuurinen, mutta osallistujia oli vain neljä. Siitä huolimatta
ryhmätoiminta oli suuri menestys.

6.2 Jakomäen nuorisotalo ja lähialue

Jakomäki on kallioinen asuinalue Koillis-Helsingissä. Aluetta ympäröivät metsät, Porvoontie ja Lahdentie. Jakomäkeä alettiin rakentaa 1960-luvun lopulla, jolloin kaikki
asunnot olivat kaupungin vuokra-asuntoja. 1970-luvulla rakennettiin Jakomäen pohjoispuolelle omistusasuntoja ja 1980-luvulla aloitettiin merkittäviä asunnon korjauksia
sekä ympäristöparannuksia. 1990-luvun lopulla taas käynnistyivät lähiöprojektin parannustyöt sekä joidenkin talojen peruskorjaus. Jakomäessä rakennettujen asuntojen elinikä
oli noin 30 – 40 vuotta, jonka takia on korjattu monia taloja ja joitakin pitää tulevaisuudessa purkaa. Esimerkkinä Jakomäentie 6:n talot, joita alettiin purkaa syksyllä 2014. Jakomäellä on huono maine, johon on vaikuttanut alueen syrjäinen lokaatio sekä erilaiset
sosiaaliset ongelmat. Aluetta on monesti luonnehdittu slummiksi, erityisesti mediassa.
(Tuominen 2001, 6–7, 34; Kankare 2011; Berner 2014, 41.) Vuonna 2003 ilmestyi Johanna Vuoksenmaan ohjaama elokuva, joka sijoittuu Jakomäkeen. Elokuvassa elämä
Jakomäessä kuvataan karuksi ja vaikeaksi. Toisaalta paikalliset ihmiset kuvataan aidoksi ja ystävällisiksi. Samanlaisen kuvan saa Bernerin (2014) kirjoittamassa artikkelissa,
jossa hän haastattelee monen viikon aikana Jakomäentie 6:n asukkaita. Berner tuo hyvin
esille sekä paikalliset haasteet että positiiviset piirteet alueen asukkaista.
Jakomäessä asui vuoden 2014 alussa 5.654 henkilöä, joista 547 oli 0 – 8-vuotiaita, 224,
eli 4 % oli 9 – 12-vuotiaita, 303, eli 5,4 % oli 13 – 17-vuotiaita, 698 oli 18 - 24vuotiaita, 1.055 oli 25 – 39-vuotiaita, 1.764 oli 40 – 64-vuotiaita ja 1.063 oli yli 65vuotiaita. Jakomäessä on iso määrä yksinhuoltaja perheitä, eli noin 40 % alueen perheistä. Alueen työttömyysaste on ollut, ainakin vuodesta 2009, korkein Helsingin piireistä.
(Helsingin aluesarjat i.a.; Helsingin tietokeskus 2014a, 10; Helsingin tietokeskus 2014b,
2.)
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TAULUKKO 1. Korkeimman työttömyysasteen peruspiirit (Helsingin tietokeskus
2014b, 2)

Vuonna 2013 Jakomäen työttömyysaste oli 18,4 % samaan aikaan Helsingin kaupungin
työttömyysaste oli 8,4 %. Vuonna 2014 alueella oli Helsingin korkein vieraskielisyyden
aste, 25,8 %, eli 1457 henkilöä. Helsingin kaupungin kokonais vieraskielisyyden aste oli
12,8 %. (Helsingin tietokeskus 2014b, 11; Helsingin tietokeskus 2014c, 56.)

TAULUKKO 2. Äidinkieli ja kansalaisuus (Helsingin tietokeskus 2014a, 148)

Vuonna 2013 Jakomäessä oli 4.080 suomenkielistä, 98 ruotsinkielistä ja 1.334 vieraskielistä. Samana vuonna oli 904 ulkomaalaista, 1.270 ulkomaalaistaustaista ja 2.335
Helsingissä syntyneitä. Laskelmieni mukaan taulukossa jää määrittämättä 1.003 henkilön kansalaisuus. Voi olla, että kyseinen luku viittaa muualla syntyneisiin suomalaisiin.
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Jakomäen asukkailla on myös pienimmät tulot, 16.437 €/vuosi, verrattuna koko kaupungin asukkaiden kokonaistuloihin, jotka olivat 27.512 €/vuosi. Vuonna 2012 toimeentulotukea saivat Jakomäessä 1.329 henkilöä, eli 24,1 %. Lisäksi lastensuojelu asiakkaita oli samana vuonna 220, eli 20,8 % paikallisista 0 – 17-vuotiaista. Helsingin kokonais toimeentulotuki aste oli 10,2 % ja lastensuojeluasiakkaiden aste oli 9,6 %. (Helsingin tietokeskus 2014a, 15, 25, 148, 149.) Voi siis todeta, että Jakomäen alue on hyvin
monikulttuurinen sekä haasteellinen sosiaalisten ongelmien takia.

Jakomäen nuorisotalo perustettiin vuonna 1969 (Heidi Santamäki, henkilökohtainen
tiedonanto 22.10.2014). Nuorisotalon sijainti on erittäin hyvä, sillä sen lähettyviltä löytyvät kirjasto, kirkko, ostoskeskus, uimahalli, ylä- ja alakoulu. Nuorisotalolla oli syksyllä 2014 neljä työntekijää, yksi oppisopimustyöntekijä sekä yksi aluetyöntekijä. Kaikilla
neljällä työntekijällä on nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan peruskoulutus. Nuorisotalon yhteistyökumppaneina ovat: koulu, päiväkoti, leikkipuisto, Pienperheyhdistys Punahilkka,
sosiaalitoimi, Silmu-verkosto ry, lastensuojelu, liikuntavirasto, poliisi, kauppias, nuorisoasema sekä lähiötupa. Nuorisotalo on kooltaan 414 neliötä. (Sirpa Savoranta, henkilökohtainen tiedonanto 23.2.2015; Sirpa Savoranta, henkilökohtainen tiedonanto
22.10.2014.)

Nuorisotalon jakautuu erilaisiin tiloihin: toimisto, bändihuone, askartelu- ja tyttöjenhuone, keittiö, tv-olohuone ja iso avoin tila. Avoimessa tilassa on yksi biljardipöytä, 1 –
2 pingispöytää, esiintymislava, sekä tietokone ja PlayStation 3:n nurkka. Tila pystyy siis
tarjoamaan monipuolista toimintaa nuorille. Nuorisotalolla käy päivittäin noin 30 – 50
nuorta, eli 13 – 18-vuotiaita. Suurin osa kävijöistä on poikia. Tyttöjen kävijämäärä vaihtelee suuresti päivästä toiseen, jolloin niitä voi olla 2 – 15. (Sirpa Savoranta, henkilökohtainen tiedonanto 23.2.2015.) Nuorisotalolla on omat nettisivut, Instagram-tili sekä
Facebook-sivut. Osalla työntekijöistä on myös ammatillinen profiili Facebookissa. Nuorisotalo pyrkii selvästi olemaan läsnä myös virtuaalimaailmassa. Syksyllä 2014 Pauliina Grönholm (2014) haastatteli Jakomäen nuorisotalolla olevia nuoria ja kysyi heiltä,
mitä kautta heidät tavoittaa parhaiten. Osa nuorista totesi, että monet heistä eivät käytä
enää Facebookia. Artikkelissa tuodaan esille, miten nykypäivän nuoria ei enää tavoiteta
Facebookin kautta. Lisäksi Grönholm toi esille sen, että jotkut nuorisotoimet, kuten Pe-
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lastakaa lapset ry ovat kehittämässä älypuhelinsovelluksia, joilla toivotaan parempaa tulosta.

Nuorisotalo tarjoaa nuorille viikoittaista toimintaa ja se on auki syksystä kevääseen. Talo tarjoaa toimintaa 9 – 12-vuotiaille maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo 13.30 – 16. 13 – 17-vuotiaille talo on auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja
torstaisin klo 17 – 21, perjantaisin klo 17 – 22.45 ja parillisina viikkoina myös lauantaisin klo 17 – 22.45. Tiistaisin työntekijät osallistuvat kokouksiin sekä hoitavat toimistotehtäviä, jolloin vertaisryhmä-ohjaajat ohjaavat nuorisotaloa 13 – 17-vuotiaille. Vertaisryhmä-ohjaajat ovat paikallisia nuoria, jotka ovat 13 – 17-vuotiaita ja ovat saaneet vertaisryhmä-ohjaajan koulutuksen. Yhdessäolon lisäksi, nuoret voivat pelata biljardia,
pingistä, PlayStation 3:sta sekä käyttää nettiä nuorisotalon tietokoneilla. Nuorten käytössä ovat myös nuorisotalon askartelu ja tyttöjen- sekä bändihuone. Perustoiminnan lisäksi nuorisotalo järjestää erilaisia leirejä sekä kerhoja, kuten kokki-, ympäristö-, askartelu-, liikunta- ja salivuoro kerho. (Jakomäen nuorisotalo i.a.c; Sirpa Savoranta, henkilökohtainen tiedonanto 27.10.2014; Jakomäen nuorisotalo i.a.b; Jakomäen nuorisotalo
i.a.a.)

6.3 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Jakomäen nuorisotalon teini-ikäisten
tyttöjen kiinnostusta sekä tarvetta erilliselle tyttötoiminnalle. Tutkimuksen tavoitteena
on: selvittää nuorten tyttöjen ja nuorisotalin työntekijöiden kokemuksia ja mielipiteitä
nuorisotalon toiminnasta, tyttötoiminnasta sekä osallisuudesta.
Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
1.

Minkälaisia mielipiteitä tytöillä on Jakomäen nuorisotalosta?

2.

Onko tarvetta tyttötoimintaan? Eli ovatko tytöt kiinnostuneet tyttötoi-

minnasta?
3.

Kokevatko tytöt osallisuutta nuorisotalolla?
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Vuonna 2011–2013 Jakomäen työntekijät päättivät järjestää erillistä toimintaa tytöille,
sillä tytöt kaipasivat tilaa toimia poikavaltaisessa nuorisotalossa. Toiminnalla haluttiin
myös lisätä tyttökävijöitä. Toiminta onnistui ja sitä kautta saatiin lisää tyttökävijöitä sekä luotiin heille tilaa toimia muiden kävijöiden keskuudessa. Onnistumisen myötä työntekijät kokivat, ettei enää ollut tarvetta erilliselle tyttötoiminnalle. (Sirpa Savoranta,
henkilökohtainen tiedonanto 1.4.2014; Sirpa Savoranta, henkilökohtainen tiedonanto
9.3.2015.) Vuoden 2013 lopulla työntekijät kokivat kuitenkin, että oli tarvetta jatkaa tyttötoimintaa, sillä he huomasivat erityisesti monikulttuuristen tyttöjen poissaolon.

Opinnäytetyöni alkuperäinen tavoite oli kehittää Jakomäen nuorisotalon tyttöjen toimintaa. Opinnäytetyöni kautta halusin löytää käytännöllisiä tapoja, jolla vakiinnuttaa toimintaa niin, että siitä olisi tullut pysyvä työmuoto eikä pelkästään väliaikainen ratkaisu.
Toiminnan tavoitteena oli tukea ja kohdata tyttöjä sekä innostaa heitä käymään ja osallistumaan nuorisotalon toimintaan. Toiminnan kohderyhmänä olivat monikulttuuriset
tytöt. Suunnittelin aloittavani tyttöryhmän toukokuun 2014 alussa, mutta opinnäytetyö
prosessien takia sain mahdollisuuden hakea Helsingin kaupungilta luvan vasta huhtikuun lopulla, jonka takia jouduin siirtämään tyttöryhmän toteutusta syksylle. Samalla
ajattelin, myös toteuttaa mielipidekyselyn Jakomäen yläkoulun tytöille. Kyselyn kautta
halusin kartoittaa paikallisten tyttöjen mielipiteitä ja ideoita tyttöryhmän toteutukseen.
Sain tutkimusluvan kyselyä varten elokuun alussa. Aikatauluun liittyvien ongelmien takia jouduin luopumaan kyselyn toteuttamisesta yläkoululla.

Kesän ja syksyn aikana tutustuin paremmin teoria kirjallisuuteen ja aloin kirjoittaa teoria lukuja. Suunnittelemani ryhmätoiminnan ensimmäinen tapaaminen oli keskiviikkona
20.8.2014 ja viimeinen perjantaina 10.10. Päätin tehdä mainoksen tyttötoiminnasta
(LIITE 1) ja kiinnittää sen yläkoulun ilmoitustaululle. Ensimmäisillä neljällä kerralla
kukaan ei saapunut toimintaan. Päätin kuitenkin käyttää ne päivät siihen, että vietän aikaa nuorisotalolla ja samalla tutustun paikallisiin nuoriin. Neljännen kerran jälkeen päätin, etten enää järjestä tyttötoimintaa vaan, että teen paikallisille tytöille mielipidekyselyn. Kyselyn kautta halusin kartoittaa heidän kokemuksia ja mielipiteitä nuorisotalon toiminnasta, sekä kiinnostusta tyttötoimintaan.
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Yksi nuorisotalon työntekijöistä auttoi minua rekrytoimaan tyttöjä haastatteluun. Niinpä
sovin nuorisotalon kanssa, että haastattelisin tyttöjä keskiviikkona 17.9 ja 24.9. Haastateltavia tuli paikalle ainoastaan keskiviikkona 17.9. Työntekijän apu sekä aikaisemmin
vietetty aika nuorisotalolla olivat mielestäni merkittäviä tekijöitä haastateltavien saannissa. Päätin myös haastatella nuorisotalon työntekijöitä lokakuun loppupuolella. Syksyllä ajattelin luoda osana opinnäytetyötä suunnitelman monikulttuuriselle tyttötoiminnalle. Pian tämä idea osoittautui kuitenkin liian isotöiseksi, jonka takia luovuin ideasta
melko pian. Syksyn koulukurssien kiireellisyyden sekä oman henkisen ja fyysisen väsymyksen takia jouduin ottamaan hieman taukoa opinnäytetyöstä.

Uuden vuoden alkaessa aloin uudestaan työstämään opinnäytetyötä. Päätin haastatella
lisää tyttöjä Jakomäen nuorisotalolla, sillä koin, etten ollut saanut tarpeeksi vastauksia
aikaisemmilla kerroilla. Niinpä menin haastattelemaan lisää tyttöjä keskiviikkona 4.2. ja
perjantaina 6.2. Helmikuun alussa litteroin syksyn haastattelut loppuun sekä uudet haastattelut. Keväällä 2015 kirjoitin teoriaosuuden loppuun sekä analysoin haastattelujen tuloksia.

6.4 Tutkimusmenetelmät

Tieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tutkimuskohteen toimintaperiaatteita
ja lainalaisuuksia. Tutkimus voi perustua jo olemassa olevaan tietomateriaaliin, jolloin
se on teoreettinen tutkimus, tai se voi olla empiirinen tutkimus. Empiirinen tutkimus on
havainnoiva tutkimus ja se jakautuu kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen tutkimukseen.
(Heikkilä 2008, 13.)

49

TAULUKKO 3. Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen oleellisimmat erot
(Heikkilä 2008, 16–17)
KVANTITATIIVINEN

KVALITATIIVINEN

(tilastollinen, määrällinen)

(laadullinen)

●

vastaa kysymyksiin: Mikä? Missä?

●

Paljonko? Kuinka usein?
●

numeerisesti suuri, edustava otos

vastaa kysymyksiin: Miksi?
Miten? Millainen?

●

suppea,

harkinnanvaraisesti

koottu näyte
●

ilmiön kuvaus numeerisen tiedon
pohjalta

●

ilmiön

ymmärtäminen

ns.

pehmeän tiedon pohjalta

Kvantitatiivisen tutkimuksen tyypilliset aineistokeruumenetelmät ovat: lomakekyselyt,
surveyt, nettikyselyt, strukturoidut haastattelut, systemaattinen havainnointi ja kokeelliset tutkimukset. Kvalitatiivisen tutkimuksen tyypilliset aineistokeruumenetelmät ovat:
henkilökohtainen haastattelu, ryhmähaastattelut, osallistuva havainnointi, eläytymismenetelmä sekä valmiit aineistot ja dokumentit. (Heikkilä 2008, 13.) Tutkimukseni on
luonteeltaan laadullinen, sillä sen kautta pyrittiin kartoittamaan nuorten tyttöjen mielenkiintoa ja tarvetta erilliselle tyttötoiminnalle. Suurin osa kerätystä aineistosta on muutettu määrälliseen muotoon, jotta analysointi olisi helpompaa.

6.4.1 Aineistonkeruumenetelmä

Haastattelun ja kyselyn tarkoituksena on saada tietoa toisen henkilön ajatuksista ja mielipiteistä. Nämä kaksi eivät kuitenkaan ole toistensa synonyymejä, vaikka ovat molemmatkin tiedonkeruu menetelmiä. Haastattelun etuina ovat muun muassa se, että tutkitaan
vähän kartoitettua sekä tuntematonta kohdetta, tiedetään, että haastateltavat saattavat antaa hyvin monipuolisia ja laajoja vastauksia, halutaan selventää vastauksia sekä syventää saatuja tietoja. Haastattelun haittoina ovat muun muassa se, että haastattelijalta vaa-
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ditaan taitoa, kokemusta ja koulutusta, haastattelu vie aikaa, haastattelu aiheuttaa yleensä kustannuksia, haastattelut sisältävät virhelähteitä, eli haastateltava saattaa esimerkiksi
antaa vain positiivisia vastauksia. Lisäksi haastattelujen analysointi, tulkinta ja raportointi ovat usein haastavia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 72–73; Hirsjärvi & Hurme 2009,
35.)

Tutkimuksissa pyritään keräämään luotettavia ja päteviä tietoja. Haastattelut, joita käytetään tutkimustietojen keräämistä varten, ovat nimeltään tutkimushaastattelut. Tutkimushaastattelut voidaan jakaa niiden muodollisuuden tai struktuurin mukaan kolmeen
ryhmään: strukturoitu, eli lomakehaastattelu, puolistrukturoitu, eli teemahaastattelu sekä
strukturoimaton, eli avoin haastattelu. Lomakehaastattelu ja avoin haastattelu sijoittuvat
ääripäihin ja teemahaastattelu sijoittuu keskelle ja on edellisten välimuoto. (Hirsjärvi,
Remes & Sajavaara 2009, 207–208.)

Lomakehaastattelun tai strukturoidun haastattelun avulla kerätty tieto voidaan kvantifioida, eli muuttaa tiedot numeeriseen muotoon. Haastattelussa käytettyjen kysymysten
tulee olla relevantteja tutkimukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kysymysten tulee liittyä
tutkimuksen viitekehykseen ja kohteeseen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 74–75.) Haastattelussa käytetään yleensä suljettuja kysymyksiä, joissa on valmiiksi annetut vaihtoehdot.
Tämä ei kuitenkaan poissulje mahdollisuutta käyttää avoimia kysymyksiä osana lomakehaastattelua. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Lomakehaastattelun tarkoituksena on saada vastauksia kaikkiin kysymyksiin ennaltamäärätyssä järjestyksessä.
Lomakehaastattelua käytetään suurimmaksi osaksi kvantitatiivisessa tutkimuksessa,
mutta sitä voidaan myös käyttää kvalitatiivisessa tutkimuksessa. (Tuomi & Sarajärvi
2009, 74–75.)

Strukturoidun haastattelun suurin haaste on haastattelulomakkeen ja kysymysten muotoilu. Lomakehaastattelu sopii parhaiten silloin kun: halutaan testata hypoteeseja, kerätty tieto halutaan helposti ja mielekkäästi kvantifioida, halutaan kerätä faktatietoa ja tutkija tietää jo ennestään millaisia vastauksia haastateltavat tuottavat, kun postikyselyllä
saataisiin huono osallistumisprosentti sekä silloin kun halutaan testata aikaisemman
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kvalitatiivisen tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006; Hirsjärvi & Hurme 2009, 45.)

Haastattelut voidaan toteuttaa yksilöhaastatteluna, parihaastatteluna sekä ryhmähaastatteluna. Yleensä haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluna. Parihaastattelu on yksi
ryhmähaastattelun muoto. Grönforsin mukaan monet haastateltavat kokevat haastattelutilanteen helpommaksi jos paikalla on muita henkilöitä. Toisaalta on myös kokemusta
siitä, että yksilöhaastattelut ovat luontevampia ja vapautuneempia. Tutkija tulee itse
määritellä mikä on paras vaihtoehto omaa tutkimusta varten. Ryhmähaastattelun kautta
saadaan tehokkaasti tietoa, sillä haastattelutilanteessa on useampi henkilö paikalla vastaamassa. Lisäksi se on hyvä tapa haastatella ihmisiä, jotka muuten arastelevat haastattelua. Hedgesin mukaan ryhmällä on sekä positiivinen että negatiivinen vaikutus haastatteluun. Toisten läsnäolo ja käytös voidaan kokea voimaannuttava tai dominoiva, jolloin ei esimerkiksi pystytä jakamaan negatiivisia asioita. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara
2009, 210–211.)

Parhaat vuodenajat haastattelujen toteuttamiseen ovat huhti-toukokuu ja syys-lokakuu.
Muina aikoina on merkittäviä lomia, kuten kesälomat, syyslomat ja talvilomat. Haastattelut on hyvä sijoittaa arkipäiville ja kello 8 ja 20 välille. Haastattelut on hyvä pitää sellaisessa paikassa, jossa pystyy kommunikoimaan ilman häiriöitä. Tilan tulee olla sopivan lämpöinen sekä tarpeeksi valoisa, jotta haastattelija ja haastateltava näkevät toistensa ilmeet. Haastatteluun on hyvä varata tarpeeksi aikaa. Tutkimushaastattelut kestävät
yleensä 1,5-2 tuntia, mutta ne voivat kestää sekä vähemmän että kauemmin. Haastattelun tallentaminen on välttämätöntä, sillä sen kautta on mahdollista säilyttää olennaisia
tietoja. Muistiinpanoja kirjoittaessa haastattelija kuitenkin menettää monia tärkeitä seikkoja. Yleensä haastateltavat eivät reagoi kielteisesti haastattelun nauhoittamiseen. On
kuitenkin tärkeää, että haastateltava on tietoinen asiasta ja, että tarkistetaan, ettei hänellä
ole ongelmia asian suhteen. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 73–75, 92–93.)

Nuoruuteen kuuluvat halu ja tarve pitää omia tietoja salaisina sekä yksityisinä. Tämä tulee ottaa huomioon, sillä jotkut nuoret eivät välttämättä halua, että heitä haastatellaan.
Usein on siis tarve keksiä tapa, jolla motivoida nuoria mukaan haastatteluun. Tutkijan
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tulee välittää tunne, että hän on oikeasti kiinnostunut nuoren mielipiteistä ja itse nuoresta. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 132.)

Päätin käyttää lomakehaastattelua nuorisotalon työntekijöiden ja nuorten tyttöjen kohdalla, sillä se oli mielestäni helppo tapa kerätä tietoa, jota voisi jälkeenpäin verrata toisiinsa. Haastateltavat eivät aina ymmärtäneet kysymystä, jonka takia sitten kerroin tarkemmin mitä kysymys tarkoitti. Lisäksi tuli myös tilanteita, joissa haastateltavat eivät
osanneet vastata kysymykseen, jolloin pyrin herättämään heidän ajatuksia käyttämällä
esimerkkejä ja tarkentamalla kysymyksiä. Tilanteissa, joissa haastateltava mainitsi tarkempia esimerkkejä, kysyin lisää aiheesta. Tällä tavoin pyrin saamaan kattavamman
vastauksen sekä lisäämään ymmärrystä. Haastattelut toteutettiin sekä yksilö- että parihaastatteluna. Lisäksi nauhoitin kaikki haastattelut, sillä tiesin, etten pystyisi kirjaamaan
kaikkia asioita ylös. Tämä osoittautui hyväksi päätökseksi, sillä pystyin lisäämään ja
muokkaamaan muistiinpanojani. Tyttöjen haastattelujen kohdalla käytin lomaketta, joka
oli alun perin tarkoitettu sähköistä koulukyselyä varten. Niinpä haastattelu lomakkeeseen jäi kysymys (ks. LIITE 4, kysymys 5), joka ei ollut haastattelua varten relevantti.
Haastatteluissa siirryimme neljännestä kysymyksestä suoraan kuudenteen. Tämän takia
en siis esittele tässä raportissa viidennen kysymyksen vastauksia.

6.4.2 Analyysimenetelmä

Tallennetun aineiston puhtaaksi kirjoittaminen kutsutaan litteroinniksi. Litterointi on
hyvin yleinen tapa purkaa laadullista aineistoa, verrattuna päätelmien tekemiseen suoraan tallenteesta. Litterointia voidaan tehdä koko aineistosta tai valikoiden. Aineiston
puhtaaksi kirjoittaminen on sekä hidas että työläs. Alastalon mukaan tutkijan tulee päättää litteroinnin sanatarkkuudesta ja ottaa huomioon, että kyseinen prosessi vie paljon aikaa. Kun on kyse keskusteluanalyysista, aineistoon tulee kirjata tauot, huokaukset, äänenpainot sekä naurahdukset. Muun tyyppisessä tutkimuksessa riittää pelkkä sanatarkkainen litterointi. Mikäli haastateltavia on paljon, tutkija voi joutua tyytymään työskentelemään pelkän äänityksen kanssa. Litteroinnin jälkeen tutkija ryhtyy analysoimaan
tekstiä. Tässä vaiheessa hän voi käyttää hyväkseen erilaisia tietokoneohjelmia. (Hirsjär-
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vi, Remes & Sajavaara 2013, 222; Hirsjärvi & Hurme 2009, 138, 140.) Haastattelujen
litteroinnissa käytin pelkkää sanatarkkaa litterointia. Tarkoituksena ei ollut tehdä keskustelunanalyysia, vaan tuottaa tarkempia muistiinpanoja haastattelusta sekä saada
mahdollisia lainauksia, joita käyttää tässä raportissa. Tyttöjen haastattelujen kohdalla
syntyi yhteensä 28 sivua litteroitua tekstiä, työntekijöiden kohdalla 16 sivua.

Litteroinnin jälkeen muutin osan saamastani aineistosta tilastolliseen muotoon käyttäen
Excel -ohjelmaa. Tämä aineisto oli saatu sellaisten kysymysten avulla, joiden tarkoituksena oli tuottaa tilastollista tietoa. Aineiston purkamisen jälkeen seuraa aineiston analyysi. Laadullista aineistoa voidaan analysoida kuudella tavalla: laskemisella, asteikoinnilla, teemoittelulla, yhteyksien tarkastelulla, kehityskulun tarkastelulla ja metaforien
käytöllä. Laskemisella tarkoitetaan sitä, että selvitetään kuinka monta kertaa tietty ilmiö esiintyy aineistossa. Asteikoinnilla tarkoitetaan sitä, että aineistossa esille tulleet
teema muokataan asteikko muuttujaksi. Teemoittelussa tarkastellaan aineistossa esille
nousseita piirteitä, jotka ovat yhteisiä usealle haastateltavalle tai vain yhdelle. Yhteyksien tarkastelu tarkoittaa sitä, että pyritään tarkastelemaan esiin nousevia seikkoja suhteessa toisiinsa. Kehityskulun tarkastelu tarkoittaa sitä, että tarkastellaan samaa kohdetta useampana ajankohtana. Metaforien käyttö analyysissa tarkoittaa sitä, että aineisto tiivistetään hallittavampaan muotoon metaforan muodossa. Dey:n mukaan laadullisten aineiston analyysi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: kuvaus, luokittelu ja yhdistely. Aineiston kuvaileminen on analyysin lähtökohta. Kuvaileminen tarkoittaa sitä, että
pyritään havainnollistamaan henkilöiden, tapahtumien ja kohteiden ominaisuuksia tai
piirteitä. Luokittelu tarkoittaa sitä, että tutkija jäsentää tutkittavaa ilmiötä vertailemalla
aineiston eri osia toisiinsa. Yhdistely tarkoittaa sitä, että tutkija pyrkii löytämään yhtäläisyyksiä, säännönmukaisuuksia tai eroja luokkien esiintymisen välille. Analyysin tarkoituksena on johtaa tutkija aineiston tulkintaan. Onnistunut tulkinta tarkoittaa sitä, että
lukija pääsee omalla tulkinnalla myös samoihin tuloksiin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tulkinnan onnistumista ei voi mitata samalla tavalla, sillä raportissa tuodaan esille
tutkijan omia tulkintoja aineistosta ja lukijan tulkinta perustuu vain raportissa esitettyihin seikkoihin. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 145, 147, 149, 151, 172–179.)
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Tässä raportissa tulen analysoimaan määrällistä aineistoa laskemisella. Aineisto on määrältään hyvin pieni, jonka takia ei ole tarpeen laskea prosenttiosuuksia (Hirsjärvi &
Hurme 2009, 172). Laadullisen aineiston tulen taas analysoimaan teemoittelulla. Teemoittelu vaiheessa luin aineiston pariin kertaan läpi ja alleviivasin lauseita ja sanoja,
jotka olivat mielestäni tärkeitä. Tämän jälkeen tein listan kaikista sanoista ja lauseista,
sitten pyrin yhdistämään ne yhden käsitteen tai teeman alle. Näin löytyi avainsanoja,
joita käytin tulosten esittelyssä.
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET

Haastatteluihin osallistui yhteensä kahdeksan tyttöä. Kaikki haastattelut toteutettiin nuorisotalolla, sillä se oli nuorille tuttu ja turvallinen paikka. Haastattelun päätyttyä tytöt
pääsivät taas jatkamaan omia tekemisiä nuorisotalolla. Neljä haastattelua toteutettiin
bändihuoneessa, kaksi askartelutilassa ja kaksi työntekijöiden toimistossa. Päädyin
käyttämään näitä huoneita, sillä halusin varmistaa haastattelurauhaa. Haastattelut olivat
kestoltaan lyhyitä.

Työntekijöiden haastatteluihin osallistui yhteensä neljä ihmistä. Kolme olivat työntekijöitä ja yksi oli oppisopimustyöntekijä. Haastattelut toteutettiin nuorisotalolla. Kolme
toteutettiin nuorisotalon keittiössä, eli avoimessa tilassa, jossa oli paikalla myös nuoria.
Tämä oli haastava tila, sillä melua oli paljon ja se vaikutti haastatteluun kuulemiseen ja
siihen keskittymiseen. Emme kuitenkaan voineet mennä toiseen tilaan, sillä työntekijöiden piti olla paikalla siellä missä nuoret olivat. Viimeinen haastattelu tehtiin taas toimistossa, jossa haastattelun toteuttaminen on helpompaa. Haastattelut kestivät viidestä minuutista kymmeneen.

7.1 Taustatietoa

Haastattelujen alussa kartoitettiin taustatietoja, jonka jälkeen kysyin tytöiltä ja työntekijöiltä tyttöjen kokemuksista Jakomäen nuorisotalosta, tyttötoiminnasta ja osallisuudesta.
Tyttöjen taustakysymykset liittyivät nimeen (kysymys 1), koululuokkaan (kysymys 2)
ja kansalaisuuteen (kysymys 3). Haastattelun alussa pyysin tyttöjä keksimään nimen, jota käyttää haastattelun alussa ja jota käyttäisin itse analysoinnissa. Haastateltavista ei ollut ketään seitsemänneltä luokalta. Kahdeksannelta luokalta oli yksi henkilö ja yhdeksänneltä oli kaksi. Yksi henkilö oli kymmenennellä luokalla ja neljä oli ammattikoulun
ensimmäisellä luokalla. Tytöistä, neljä oli suomalaista, kaksi ulkomaalaista ja kaksi ulkomaalaistaustaista. Ulkomaalaistaustaisista tytöistä, yhdellä oli kaksoiskansalaisuus.
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Työntekijöiden haastatteluissa keräsin laajemmin taustatietoa (kysymykset 1 - 6), sillä
halusin käyttää tietoa Jakomäen nuorisotalon esittelyssä. Taustakysymysten kautta selvitettiin haastateltavien nimet (kysymys 1), tietoa Jakomäen nuorisotalon perustamisesta
(kysymys 2), työntekijöiden lukumäärää (kysymys 3), työntekijöiden tehtäviä (kysymys
4), heidän koulutusta (kysymys 5) ja työskentelyä nuorisotalolla (kysymys 6). Haastatteluissa kysyin vain kahdelta työntekijältä tietoa nuorisotalon perustamisesta, työntekijöiden määrästä, työntekijöiden tehtävistä ja koulutuksesta, sillä koin, että olin saanut
kattavia vastauksia kahdelta ensimmäiseltä työntekijältä. Työntekijöiden tehtäviksi
mainittiin: yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, kuten koulu, kirjasto ja lastentarha sekä poikaryhmän vetäminen. Lisäksi mainittiin kerhojen vetämistä, avoin toiminta ja ohjaus. Aluetyöntekijän tehtäviin taas kuului muun muassa verkosto yhteistyö, yhteistyökumppaneiden linkittäminen nuorisotaloon sekä alueen vanhempien aktivointi. Haastatteluhetkellä oppisopimustyöntekijä oli työskennellyt nuorisotalolla kaksi kuukautta,
muut työntekijät olivat taas olleet töissä pidempään: noin vuoden, kolme ja kahdeksan
vuotta.

7.2 Nuorisotalon toiminta

Nuorisotaloon liittyvissä kysymyksissä, pyrin saamaan tietoa siitä, kuinka usein tytöt
käyvät nuorisotalolla (kysymys 4) sekä mikä on heidän mielestään kivointa nuorisotalolla (kysymys 6). Pyysin myös työntekijöitä arvioimaan tyttöjen mielipidettä nuorisotalon toiminnasta (kysymys 7). Kaksi tyttöä vastasi, että he käyvät nuorisotalolla kerran
viikossa. Kolme käy nuorisotalolla 2 - 3 kertaa viikossa ja muut kolme käy nuorisotalolla useammin.
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KUVIO 4. Kuinka usein käyt Jakomäen nuorisotalolla?

Seuraavaksi kysyin tytöiltä mikä oli heidän mielestä kivointa nuorisotalossa ja pyysin
heitä valitsemaan kolme vaihtoehtoa. Kaikki tytöt mainitsivat hengailun ja yhdessäolon
yhtenä vaihtoehtona. Viisi valitsivat henkilökunnan sekä muut nuoret. Pelit saivat yhteensä neljä ääntä. Peleistä saivat erityismaininnan biljardi, pöytätennis, eli pingis ja
korttipelit. Musiikki ja ruoka saivat molemmat yhden äänen.

KUVIO 5. Mikä on mielestäsi kivointa nuorisotalossa? Tyttöjen vastaukset

Esitin saman kysymyksen työntekijöille niin, että he arvioivat tyttöjen mielipidettä.
Hengailu sai eniten mainintoja, eli neljä ääntä. Pelit sekä jalkapallo tai muu urheilu saivat molemmat kolme ääntä. Jalkapalloa pelataan yleensä kesäisin. Peleistä mainittiin
erikseen Fifa ja pöytätennis. Muut nuoret ja ruoanlaitto saivat molemmat yhden äänen.
Lisäksi annettiin ylimääräisenä vastauksena henkilökunta, joka sai yhden äänen.
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KUVIO 6. Mikä on nuorten mielestä kivointa nuorisotalossa? Työntekijöiden vastaukset

Sekä tyttöjen että työntekijöiden mielestä nuoret tykkäävät eniten hengailusta nuorisotalolla. Kaikki haastateltavat mainitsivat hengailun. Henkilökunta sai viisi ääntä tyttöjen
kohdalla ja yhden ylimääräisen äänen työntekijöiltä. Mielestäni on merkittävää huomata, että nuoret arvostavat suuresti työntekijöitä. Jalkapallo ja muu urheilu sai kolme ääntä työntekijöiltä, mutta tytöt eivät valinneet kyseistä vaihtoehtoa. Sen sijaan musiikki sai
tyttöjen kohdalta yhden äänen. Sekä tytöt että työntekijät mainitsivat muut nuoret merkittäväksi asiaksi nuorisotalolla. Tytöt antoivat yhteensä viisi ääntä ja työntekijät yhden.
Tässäkin tapauksessa tyttöjen ja työntekijöiden mielipiteet eroavat. Puolet tytöistä mainitsi pelit merkittäväksi asiaksi, kun taas työntekijöistä suurin osa valitsi kyseisen vaihtoehdon. Ruoka sai yhden äänen sekä tyttöjen että työntekijöiden kohdalla. Elokuvien
katsominen ja meikkaus eivät saaneet lainkaan ääniä, eli eivät merkittäviä tekijöitä nuorisotalolla.
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KUVIO 7. Mikä on nuorten mielestä kivointa nuorisotalossa? Vertailu

7.3 Tyttötoiminta

Kolmannessa vaiheessa kysyin haastateltavilta heidän mielipiteitä ja kokemuksia tyttötoiminnasta. Seitsemännen kysymyksen kautta kysyin tytöiltä olivatko he aikaisemmin
osallistuneet tyttis-toimintaan, eli toimintaan, jota järjestetään vain tytöille. Viisi tyttöä
vastasi, että he eivät olleet aikaisemmin osallistuneet tyttis-toimintaan. Muut kolme olivat osallistuneet toimintaan. Yksi heistä mainitsi, että aikaisemmin oli ollut tyttis sekä
erillinen tyttöryhmä, johon hän itse oli osallistunut. Tyttöryhmä oli tarkoitettu 7 - 9 luokkalaisille, kun taas tyttis oli tarkoitettu nuoremmille.

KUVIO 8. Oletko aikaisemmin osallistunut Tyttis-toimintaan Jakomäen nuorisotalolla?
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Seuraavaksi kysyin heiltä olivatko he kiinnostuneita tyttis-toimintaan (kysymys 8).
Kolme tyttöä vastasi, että he olivat kiinnostuneita tyttis-toiminnasta, kun taas muut eivät
olleet kiinnostuneita. Niistä, jotka vastasivat kielteisesti, kysyin neljältä syytä kielteiseen vastaukseen. Yksi heistä mainitsi syyksi sen, että hän haluaisi mielummin viettää
aikaa sekaryhmässä. Toinen taas vastasi, että hänellä ei ollut motivaatiota osallistua.
Kolmas vastasi, että häntä ei vaan kiinnosta. Neljäs taas ei osannut antaa syytä. Yksi
myönteisen vastauksen antaneista tytöistä vastasi kysymykseen: “No, joo… Kiinnostaa,
kunhan mull on vaan aikaa.” (N5)

KUVIO 9. Kiinnostaako sinua osallistua Tyttis-toimintaan?

Tämän jälkeen kysyin tytöiltä, mitä he haluaisivat tehdä jos osallistuisivat tyttistoimintaan ja pyysin heitä valitsemaan kaikki ne vaihtoehdot, joista he olivat samaa
mieltä (kysymys 9). Eniten ääniä saivat hengailu ja retket, joita mainittiin kuusi kertaa.
Tämän jälkeen elokuvat saivat neljä ääntä. Musiikki sai kolme ääntä ja sekä meikkaus
että valokuvaus saivat kaksi ääntä. Korujen teko sai yhden äänen ja muu -vaihtoehdoksi
mainittiin korttipelit.
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KUVIO 10. Jos osallistuisit Tyttis-toimintaan, mitä sinä haluaisit tehdä siellä? Tyttöjen
vastaukset

Kysyin työntekijöiltä mitä nuoret tytöt haluaisivat tehdä, jos he osallistuisivat tyttistoimintaan. Hengailu sai eniten ääniä, eli kolme. Seuraavaksi meikkaus, muoti, musiikki
ja retki saivat kaikki kaksi ääntä. Yksi työntekijöistä mainittaessaan meikkauksen ja
muodin, kertoi myös, että mikäli paikalle saisi ulkopuolisen asiantuntijan, toiminta olisi
varmasti suosittua. Asiantuntijan tehtäviin hän mainitsi: nuorten meikkaaminen, uusista
nuorten tuotteista kertominen sekä nuorten auttaminen löytämään itselle sopivan tyylin.
Elokuvan katselun ja ruoanlaitto saivat molemmat yhden äänen. Yksi työntekijöistä
myös kertoi, että Jakomäen nuorisotalon tytöt eivät ole kiinnostuneita tyttis-toiminnasta
ja viettävät mielummin aikaa hengaillen.

Ainakin meiän tytöt tääl Jakomäess ei välttämätt haluu tehdä niin paljon
“tyttöjen juttuja”. [---] Ei tarvii olla mitään. Ei missään nimess ei haluu
askarrella. Sitten se, että ne tytöt haluu yleensä tavata toisiinsa ilman, ilman poikia. Eli hengailuu keskenään, ilman sen ihmeellisempää
tekemistä. (T2)
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KUVIO 11. Jos nuoret tytöt osallistuisivat Tyttis-toimintaan, mitä he haluaisivat tehdä?
Työntekijöiden vastaukset

Vertailemalla työntekijöiden ja tyttöjen vastauksia saamme monipuolisia vastauksia.
Neljä tyttöä valitsi elokuvan katsomisen, kun taas työntekijöistä vain yksi valitsi kyseisen vaihtoehdon. Sekä tytöt että työntekijät näkivät hengailun merkittävänä toimintana,
sillä suurin osa tytöistä ja työntekijöistä valitsi kyseisen vaihtoehdon. Yksi tyttö valitsi
korujen teon. Meikkaus sai sekä tytöiltä että työntekijöiltä kaksi ääntä. Muoti sai kaksi
ääntä työntekijöiltä. Retket saivat tytöiltä kuusi ääntä ja työntekijöiltä kaksi. Tässä kohtaan on mielestäni merkittävä ero mielipiteissä. Tytöt tykkäävät selvästi retkistä. Valokuvaus sai kaksi ääntä tyttöjen kohdalla. Muu vaihtoehdoiksi mainittiin ruoan laitto ja
korttipelit.

KUVIO 12. Jos nuoret tytöt osallistuisivat Tyttis-toimintaan, mitä he haluaisivat tehdä?
Vertailu
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Kymmenes kysymys liittyi mainostamiskanaviin. Kysyin siis mitä kautta nuoria tavoittaa parhaiten, jos nuorisotalo haluaa mainostaa uutta toimintaa. Pyysin haastateltavia
valitsemaan kolme vaihtoehtoa ja asettamaan ne tärkeysjärjestykseen. Ensimmäisinä
vaihtoehtoina valittiin Facebook, Instagram ja mainostus kahdestaan. Facebook sai eniten ääniä, eli neljä ääntä. Instagram ja mainostus kasvokkain saivat molemmat kaksi
ääntä. Toisena vaihtoehtona valittiin Facebook, Instagram, mainostus kahdestaan, kouluvierailu ja ilmoitustaulu nuorisotalolla. Kouluvierailu sai kolme ääntä ja ilmoitustaulu
nuorisotalolla sai kaksi ääntä. Facebook, Instagram ja mainostus kahdestaan saivat
kaikki yhden äänen. Kolmantena vaihtoehtona valittiin Ask.fm, Instagram, sähköposti,
kouluvierailu, ilmoitustaulu koululla, ilmoitustaulu nuorisotalolla ja paperinen mainos.
Ask.fm sai kaksi ääntä, kun taas muut saivat kaikki yhden äänen. Lisäksi Facebook
valittiin ylimääräisenä vaihtoehtona ja sai yhden äänen.
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KUVIO 13. Mitä kautta sinun ikäisiä nuoria tavoittaa parhaiten? Tyttöjen vastaukset

Työntekijöiden vastauksissa painotettiin eri asioita. Kaikki haastateltavat valitsivat ensimmäiseksi vaihtoehdoksi mainostamisen kasvokkain. Toisena vaihtoehtona mainittiin
Facebook, Instagram ja kouluvierailu. Facebook sai kaksi ääntä, kun taas Instagram ja
kouluvierailu saivat molemmat yhden äänen. Kolmantena vaihtoehtona mainittiin nuorisotalon nettisivut, kouluvierailu ja ilmoitustaulu koululla. Näistä kolmesta kouluvierailu
sai eniten ääniä, eli kaksi. Muut saivat yhden äänen. Ylimääräisessä vastauksessa mainittiin ilmoitustaulu nuorisotalolla, joka sai yhden äänen.
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KUVIO 14. Mitä kautta nuoria tavoittaa parhaiten? Työntekijöiden vastaukset

Seuraavaksi vertailen työntekijöiden ja tyttöjen vastauksia, esittelemällä ne tärkeysjärjestyksen mukaan.

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

Tyttöjen ensimmäinen
vaihtoehto
Työntekijöiden ensimmäinen
vaihtoehto

0,5
0

KUVIO 15. Mitä kautta nuoria tavoittaa parhaiten? Ensimmäinen vaihtoehto - vertailu

Ensimmäisen vaihtoehdossa on selvästi eroja tyttöjen ja työntekijöiden vastausten välillä. Kaikki työntekijät valitsivat mainostuksen kasvokkain ensimmäiseksi vaihtoehdoksi.
Tyttöjen kohdalla kyseinen vaihtoehto sai kaksi ääntä. Instagram sai myös kaksi ääntä
tyttöjen kohdalla. Facebook oli tyttöjen kohdalla suosituin tapa mainostaa uutta toimintaa.
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KUVIO 16. Mitä kautta nuoria tavoittaa parhaiten? Toinen vaihtoehto - vertailu

Toisen vaihtoehdon kanssa esiintyi enemmän vaihtelevuutta vastausten suhteen. Facebook sai kaksi ääntä työntekijöiltä ja yhden tytöiltä. Instagram sai sekä tytöiltä että
työntekijöiltä yhden äänen. Tytöt mainitsivat mainostuksen kasvokkain, joka sai yhden
äänen. Kouluvierailu sai tytöiltä kolme ääntä ja työntekijöiltä yhden. Tytöt myös mainitsivat ilmoitustaulun nuorisotalolla, joka sai kaksi ääntä. Tyttöjen kohdalla kouluvierailu on suosituin tapa tässä kategoriassa.
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KUVIO 17. Mitä kautta nuoria tavoittaa parhaiten? Kolmas vaihtoehto - vertailu

Kolmannenkin vaihtoehdon kohdalla on hyvin paljon vaihtelevuutta vastausten suhteen.
Tyttöjen kohdalla mainitaan seitsemän eri vaihtoehtoja: Ask.fm, Instagram, sähköposti,
kouluvierailu, ilmoitustaulu koululla ja nuorisotalolla sekä paperinen mainos. Ask.fm
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sai kaksi ääntä ja muut saivat yhden äänen. Työntekijät mainitsevat myös kouluvierailun ja ilmoitustaulun koululla. Kouluvierailu sai kaksi ääntä ja ilmoitustaulut koululla
sai yhden. Lisäksi työntekijät mainitsevat nuorisotalon nettisivut tapana, jolla mainostaa
toimintaa. Tässä kategoriassa tytöt antoivat eniten ääniä Ask.fm vaihtoehdolle.
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KUVIO 18. Mitä kautta nuoria tavoittaa parhaiten? Ylimääräinen vastaus - vertailu

Sekä tyttöjen että työntekijöiden kohdalla mainittiin yksi ylimääräinen vastaus. Tässä
kohtaan työntekijät mainitsivat Facebookin. Tytöt taas mainitsivat ilmoitustaulun nuorisotalolla.

Seuraavaksi pyysin tyttöjä kertomaan mistä asioista he olivat kiinnostuneita, eli mitä he
itse haluaisivat tehdä nuorisotalolla (kysymys 11). Nuorten vastauksista nousivat esille:
yhteinen toiminta ja retket, hengailu, pelit, musiikki ja jalkapallo. Tytöt toivoivat lisää
yhteistä toimintaa poikien ja ohjaajien kanssa. He korostivat erityisesti retkiä, joita he
toivoisivat lisää. Retkiä halutaan tehdä sekä toisen nuorisotalon kanssa että pelkästään
oman nuorisotalon kanssa. Nuoret haluavat myös hengailla, eli viettää vaan aikaa nuorisotalolla. Tytöt tykkäävät myös pelata peleillä nuorisotalolla. Esimerkkinä mainittiin
PlayStation 3 ja biljardi.

No vaikk kaikkee pelej, pleikkaa sit enemmän bilis pöytii ja tälläsii just. Mutt ku
tääl on niin pieni tila, niin tänne ei mahu hirveest pa-enemmän. (N4)
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Pelien lisäksi mainittiin musiikki ja jalkapallo, jota toivotaan kesällä. Työntekijöiltä taas
kysyin olivatko he kohdanneet vanhempia, jotka eivät anna lasten osallistua nuorisotalon toimintaan tai tyttis-toimintaan. Vain yksi haastateltavista sanoi, että hän ei ollut
kohdannut tämän tyyppistä tilannetta. Muut kolme taas olivat kohdanneet nuoria, joilta
oli kielletty osallistuminen nuorisotalon toimintaan. Kaksi työntekijöistä kertoi sen johtuvan nuoren huonosta käytöksestä eikä niinkään nuorisotalon toiminnasta. Kolmas
työntekijä taas arveli tilanteen johtuvan kulttuurisista eroista.

7.4 Osallisuus

Viimeisessä vaiheessa kysymykseni liittyivät osallisuuteen. Ennen kysymysten esittämistä luin määritelmän osallisuudesta, sillä tiesin, että monet ihmiset eivät tiedä mitä
osallisuus on: “Osallisuus on mm. mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin sekä kokemus siitä, että on osa yhteisöä.” Kysyin tytöiltä, oliko heillä mahdollisuus osallisuuteen Jakomäen nuorisotalolla ja kertomaan miten se näkyy (kysymys 12). Haastattelutilanteessa kysyin kaikilta tytöiltä kokevatko he pystyvänsä vaikuttamaan ja seitsemältä kysyin kokevatko he olevansa osa yhteisöä. Seitsemän tyttöä vastasi, että he kokevat
voivansa vaikuttaa päätöksiin. Kuusi vastasi, että he kokevat olevansa osa yhteisöä. Yksi tyttö ei osannut vastata kysymykseen ja lisäksi hän kertoi, että hän ei jaksa osallistua
nuorisotalolla.

KUVIO 19. Onko sinulla mahdollisuus osallisuuteen Jakomäen nuorisotalolla?
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Yksi tytöistä toi esille sen, että vaikka hänellä on mahdollisuus osallisuuteen, hänellä ei
ole aikaa siihen.

Kyllä mull varmaan on, mutt mull ei oo oikein aikaa mihinkään sellasee..
tai en tiedä. (N5)
Lisäksi haastateltavat kertoivat miten mahdollisuus osallisuuteen ilmenee nuorisotalolla.
Vastauksista nousi esille seuraavia teemoja: mielipiteet, toiveet, kokoukset, itsenäinen
kehittäminen, tuki ja osallistaminen. Nuoret saavat kertoa omia mielipiteitä ja toiveita,
joita myös kysytään sekä otetaan huomioon. Talokokouksia järjestetään nuorisotalolla,
ja se nähdään tapana, jolla voi vaikuttaa ja osallistua. Mikäli nuoret haluavat tehdä tai
kehittää jotain, heidän pitää itse tehdä jotain asian eteen. Itsenäinen kehittäminen nähdään hieman negatiivisena asiana.

Aah, Kyl meil, kyl meill on kokouksii täällä ja tälleen, ett tääl otetaan
huomioon jotain asioita, mitä just nuoret haluu tehä, mutt enemminkin
tääl on sillee sit nuorten pitää ite rupee kehittää sitä mitä jos ne, niil on joku tietty asia [---] mitä niitten pitää tehä. (N1)
Nuoret kaipaavat enemmän tukea uusien ideoiden kehittämisessä ja toteuttamisessa.
Osallistaminen tulee käytännössä esiin siten, että nuoria pyydetään mukaan toimintaan,
johon he voivat sitten osallistua. Työntekijät taas toivat esille monenlaisia teemoja: toiminta, osallistaminen, osallisuus ja toiveet. Nuorille tarjotaan monenlaista toimintaa,
kuten Ruuti, Skarppi vertaisvalistus, talokokoukset, vertsuryhmä ja tapahtumatuottajan
koulutus.

Siis varmasti on, varmasti on. Vaikuttaa itsee koskeviin asioihin . Öööh
meill on toi Ruuti-ryhmä. Missä nuoret saa, nuoret valitaan tai nää ketkä
on asettunut ehdolle ne valitaan sinne ja tota se on vähän niinku semmonen kampanja ja sit sielt pystyy vaikuttaa. [---] ja sit sielt pystyy vaikuttaa, ett mihin se raha käytetään ja näin poispäin ja ett jos toss vaik joku
leikkikenttä minkä nuoret haluu tänne ja jos se pääsee Ruuti ehdokkaaks,
niin se pystyy vaikuttaa siihen ett se leikkikenttä tulee tossa [---] koko
ajan. (T1)
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Työntekijät yrittävät osallistaa nuoria arkisissa asioissa, kuten toiminnan ja retkien
suunnittelussa sekä sisustuksessa. Nuoret eivät kuitenkaan osallistu toimintaan, ellei se
ole juuri heitä kiinnostava toiminta. Nuorten osallistaminen on myös haastavaa. Mikäli
nuoret ovat aktiivisia asian suhteen, he pystyvät toteuttamaan omia ideoita. Esimerkkinä
mainittiin Prinsessat, joka oli vuoden kestävä laillisten graffitien -projekti. Projekti oli
kahden entisen nuoren aikaan saama.
Jos he itte haluu olla aktiivisia ja on aktiivisia asian suhteen. Meillähän on
siis toi graffiti aita kahden entisen nuoren aikaan saava, semmonen ku
prinsessat. Niin tota, he on siis omalla aktiivisuudellaan.. noin vuoden
projektin aikan sainoks sai ton laillisen graffitiseinän tonne. Eli kyll semmostakin on, on tapahtuu. (T2)
Nuorilla on myös mahdollisuus kertoa omia toiveita ja niitä myös kysytään. Nuorilla on
esimerkiksi mahdollisuus vaikuttaa toiminta ja kaluste määrärahojen käyttöön sekä pelien ostossa.

Ja ja siis niinku yleensäkin kaikki pelitoiveet ja kaikki tämmöset, nii ei
me mennä ostamaan pelejä siitä ilosta, että mennään ostamaan pelejä,
vaan me ostetaan pelejä, mitä nuoret haluaa. (T4)
Seuraavaksi kysyin työntekijöiltä oliko heidän mielestään nuorilla helppoa päästä mukaan toimintaan tai nuorisotalolla olevaan ryhmään. Nuorisotalolla on matala kynnys,
jolloin on helppo tulla mukaan toimintaan. Toimintaa mainostetaan ja nuoria pyydetään
mukaan, tarvittaessa työntekijät soittavat nuorille asiasta. Uudet nuoret otetaan helposti
vastaan, mutta nuorten omiin kaveri-ryhmittymiin ei ole helppo päästä mukaan. Jos
nuori ehdottaa jotain toimintaa, niin sitä pyritään järjestämään. Jos nuori on itse halukas
osallistumaan toimintaan, hän myös pääsee mukaan toimintaan.

On ja paljon niinku puhutaan ja kannustetaan nuoria niihin ett jos ett kyl
nuorilla on helppo tulla, se on toki eri asia ett onks se välttämättä se aihe
mitä kiinnostaa vai muuta, ett kyl mä koen ett niinku niil on helppo tulla,
jos kiinnostaa. Ketään ei oo jätetty niinku ulkopuolelle tälläsii. Ja sit on
ollut semmosia että nuoret on itte ehdottanu että haluttais tehdä jotain ja
ett on se alote tullut myöskin sieltä nuoreltakin päin ettei.. ei meidän tarvii
olla aina niinku. (T3)
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Viimeisenä kysyin millä tavoin nuorisotalo voisi kehittää toimintaa, jotta osallisuus toteutuisi paremmin (kysymys 13). Tyttöjen vastauksista nousi esille seuraavanlaisia teemoja: kirjaaminen, tuki, interaktio, vaikuttaminen, aukioloaika, toiminta, retket ja mainostus. Ideoiden kirjaaminen kokousten aikana nähtiin tärkeänä asiana, erityisesti sen
takia, että monet nuoret eivät jaksa osallistua kokouksiin. Ideoiden toteuttamisessa kaivataan aikuisten tukea, sillä muuten ne eivät toteudu. Työntekijöiden tehtävänä nähdään
suunnitelmien teko sekä rahan säästötapojen keksiminen. Työntekijöiltä toivotaan lisää
interaktiota, eli keskustelua nuorisotalon toiminnasta nuorten kanssa. Nuoret haluavat
saada mahdollisuuden vaikuttaa enemmän sekä osallistua päätöksentekoon. Nuorisotalon aukioloaikoihin toivotaan muutosta, jolloin nuorisotalo olisi esimerkiksi auki kello
22 arkipäivisin. Nuoret toivoisivat monipuolisempaa toimintaa, josta kaikki voisivat tykätä. Esimerkkinä annettiin retkitoiminta, jota toivotaan lisää. Yksi nuorista mainitsi
esimerkkinä aikaisemmista retkistä Megazonessa ja elokuvateatterissa käyminen. Nuorisotalon tarjoamat retki mahdollisuudet ovat erityisen tärkeitä niille, joilla ei muuten
olisi varaa.

Nii semmoset ku, esim mulla ei oo usein niinku ite rahaa ja sitten niinku
nutan kaa pääsee. (N7)
Nuorisotalon toiminnan mainostus mainittiin myös kehittämiskohteeksi. Kolme tyttöä ei
osannut kertoa kehittämisideoita ja yksi heistä sanoi olevansa tyytyväinen nuorisotalon
toimintaan. Työntekijöiltä tuli yhteensä neljä vastausta: talokokoukset, kerhojen päivittäminen, osallisuus ja mallin ottaminen muilta nuorisotaloilta. Talokokouksia halutaan
kehittää enemmän nuorten näköiseksi, jolloin nuorilla on paremmat mahdollisuudet
vaikuttaa ja olla mukana.

No, toimivammat talokokoukset, ne on vähän ontunu nytten.. Semmoset
niinku enemmän nuorten näköset, ei semmosii niinku, että me osotellaan
sormilla, että “kylläpäs ootte toiminu huonosti ja menkää pois”.. vaan siis
semmost jotenkin niinku enemmän nuorten näköstä.. semmosta.. vaikuttamista tai siis semmosta.. ett se tuntuis niinku niille helpommalle eikä
välttämättä minkään pöytäkirjan esityslistan mukaan.. käytyä niinku kokous-kokous mallia. Se on ehkä semmonen mikä ois.. varmasti aika hyvä.
(T4)
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Nuorten kerhoja tulisi päivittää säännöllisemmin, jotta ne vastaavat sen hetkistä kysyntää ja kiinnostusta. Nuoria halutaan mukaan kehittämään kerhoja ja ryhmiä. Osallisuus
on asia, jota pitää kehittää noin kolmen vuoden välein, jolloin nuorisotalolla käyvät
nuoret vaihtuvat. Nuorten osallistaminen koetaan haastavaksi. Toiminnan kehittäminen
lähtee kuitenkin siitä, että ohjaaja on itse kiinnostunut ja aktiivinen asian suhteen.

Niin tota, se on semmonen asia mitä kyl jatkuvasti joutuu kehittää, sanotaan, että noin kolmen vuoden… Ko-kolmen, ku kolmen vuoden jälkeen
meillä aina muuttuu ku nuoris, tai siis sanotaan, että öö osa lähtee pois ja
tulee uusia, niin sillon on aina joissakin ryhmittymissä voi olla aktiivisiakin nuoria, joita on helppo osallistaa, sit on myös semmosii voi olla, että
että tee mikä mitä tahansa teet nii mikään ei meinaa auttaa, ett sit.. Mä sanon, ett kaikki lähtee aina siitä mitä sä ohjaaja. Mistä se ohjaaja itte tykkää, miten aktiivinen se on. (T2)
Yksi työntekijä toi myös esille toiveen, että muista nuorisotaloista otettaisiin enemmän
mallia. Työntekijä ei tässä kohtaan antanut esimerkkejä.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä luvussa esittelen tuloksista tehtyjä johtopäätöksiä ja vertaan niitä teoriaan. Etenen
aihepiireittäin: nuorisotalo, tyttötoiminta ja osallisuus. Nuorisotaloon liittyvistä kysymyksistä ilmeni, että nuorisotalossa tytöt arvostavat eniten hengailua, henkilökuntaa ja
muita nuoria. Lehto ja Lauri (2010) toivat esille omassa tutkimuksessaan, että tytöt kokevat tärkeänä ystävän kanssa oleskelun. Honkasalo (2012, 268) tuo esille sen, että monesti nuorten aktiivisuutta ja varteen otettava määritellään sen, mukaan kuinka paljon he
osallistuvat kansalaistoimintaan. Ensimmäinen nuorisotalo sai aikanaan paljon kritiikkiä
siitä, että hengailu ei ole nuorille hyväksi. Ystävyyssuhteet ovat kuitenkin hyvin merkittäviä nuoren elämässä, jolloin yhdessä vietetty aika vahvistaa nuoren henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Nuoret tarvitsevat aikuisia ympärille, sillä he kaipaavat neuvoja,
ohjausta, tukea, yhdessäoloa. Nuorille on myös hyvin tärkeää, että aikuiset ovat saatavilla. (Nieminen 1995, 326; Nurmiranta, Leppämäki & Horppu 2011, 86 - 87.)
Tyttötoiminnan osiossa kysyin tytöiltä olivatko aikaisemmin osallistuneet tyttistoimintaan ja olivatko he kiinnostuneita osallistumaan tulevaisuudessa. Vertaamalla
seitsemännen ja kahdeksannen kysymyksen vastauksia voimme nähdä, että nuoren tytön
aikaisempi osallistuminen tyttis-toimintaan ei ole suoraan korreloitu kiinnostukseen
osallistua tulevaisuudessa.

TAULUKKO 4. Osallistuminen tyttis-toimintaan - vastausten vertaus
Osallistunut
aikaisemmin
Osallistuminen
tulevaisuudessa

N1
Joo

N2
Joo

N3
Ei

N4
Joo

N5
Ei

N6
Ei

N7
Ei

N8
Ei

Ei

Joo

Ei

Ei

Joo

Joo

Ei

Ei

Suurin osa tyttöjä ei kuitenkaan kiinnosta osallistua tulevaisuudessa tyttötoimintaan.
Lehtonen ja Wiitakorpi (2013) toivat esille omassa opinnäytetyössään, että tyttötoiminta
kiinnostaa nuorempia tyttöjä, mutta ei vanhempia. Mielestäni on kuitenkin tärkeä huomata, että on myös olemassa tyttöjä, jotka ovat kiinnostuneita tyttötoiminnasta. Tuon
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seuraavaksi esille vastaukset, jotka liittyvät toiminnan mainostamiseen. Vertailemalla
tyttöjen ja työntekijöiden suosituimpia vastauksia saamme tämän tyyppisen tuloksen:

TAULUKKO 5. Mitä kautta nuoria tavoittaa parhaiten? Suosituimmat vastaukset
Tytöt

Työntekijät

Ensimmäinen
vaihtoehto

Facebook

Kasvokkain

Toinen vaihtoehto

Kouluvierailu

Facebook

Kolmas vaihtoehto

Ask.fm

Kouluvierailu

Ylimääräinen
vastaus

Facebook

Ilmoitustaulu nuorisotalolla

Taulukosta voimme nähdä, että tyttöjen ja työntekijöiden vastaukset eivät ole yhteneväisiä. Facebook ja kouluvierailu ilmenevät useampaan kertaan taulukossa. Voimme siis todeta, että nämä kaksi vaihtoehtoa ja erityisesti Facebook ovat hyviä tapoja,
joilla tavoittaa nuoria mainostamisen suhteen. Nämä tulokset ovat hieman ristiriidassa
Pauliina Grönholmin (2014) kirjoittamaan artikkeliin, jossa kerrottiin, että Facebook ei
enää tavoita nuoria. Toisaalta tekemäni tutkimus on aineistoltaan hyvin suppea eikä voi
siis kuvata kaikkia pääkaupunkiseudun nuoria. On kuitenkin tärkeä huomioida, että on
olemassa nuoria, jotka käyttävät edelleen Facebookia ja, joita voi tavoittaa sitä kautta.
Mielestäni kuitenkin uuden toiminnan mainostamisen lähtökohtana on henkilökohtainen
suhde nuoriin. Huomasin tämän käytännössä tutkimukseni alussa, jolloin pyrin toteuttamaan monikulttuurista tyttöryhmää paikallisten tyttöjen kanssa. Toiminta ei lähtenyt
käyntiin, erilaisista mainostus tavoista huolimatta.

Sekä työntekijöiden että tyttöjen mielestä nuorilla on mahdollisuus osallisuuteen nuorisotalolla. Osallisuus ilmenee monella tapaa: vapautena kertoa omia mielipiteitä ja toiveita sekä halukkuutena kuulla niitä, talokokousten, järjestetyn toiminnan, osallistamisen ja itsenäisen aktiivisuuden kautta. Gretschel (2008b, 194 – 195) kehitti portaikon,
jolla voidaan arvioida nuorten osallisuutta nuorisotalolla. Portaikko on jaettu viiteen tasoon: piipahtaja, vakiokävijä, osallistuja, toimija ja sitoutunut toimija. Mielestäni haas-
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tattelemani tytöt sijoittuvat vakiokävijä ja osallistuja tasolle. Vakiokävijä on yhteisön
jäsen ja käyttää nuorisotalon palveluita, mutta hän ei osallistu askareihin eikä osallistu
päätöksentekoon. Osallistuja osallistuu nuorisotalon järjestämään toimintaan sekä pidempiaikaiseen tekemiseen. Toimijan ja sitoutuneen toimijan tasolla nuori tekee asioita
nuorisotalon hyväksy ja toimii itsenäisesti kantaen vastuuta. Työntekijät ovat tärkeässä
roolissä siinä, että vakiokävijä ja osallistuja voivat päästä seuraavalle tasolle. Nuoren
oma aktiivisuus vaikuttaa myös siihen millaiselle tasolle hän pääsee. (Gretschel 2008b,
194 – 195.) Omien havaintojeni perusteella Jakomäen nuorisotasolla ilmenevät kaikki
Gretschelin mainitsemat tasot. Työntekijät antavat nuorille mahdollisuuksia kehittää
omia ideoita itsenäisesti ja näin ollen antavat heille mahdollisuudet edetä seuraaville tasoille. Nuoret tuntuvat kuitenkin kaipaavan enemmän tukea.

Työntekijöiden mukaan uusilla nuorilla on helppo päästä mukaan nuorisotalon toimintaan. Nuoret ottavat uudet henkilöt hyvin vastaan. Tämä on mielestäni tärkeä, sillä monet Jakomäessä asuvat nuoret ovat maahanmuuttajia. Nuorisotalon toiminnan kautta
maahanmuuttajanuoret voivat kohdata ja tutustua muihin nuoriin. Nuorisotalon yhteisöön kuuluminen ja muun tyyppinen osallisuus vaikuttaa nuoren kotoutumiseen. (Räty
2002, 170; Sisäministeriö 2013, 18.) Tämänkin takia on siis erittäin tärkeää, että kaikki
uudet henkilöt otetaan hyvin vastaan ja mukaan toimintaan. Omien havaintojeni mukaan
Jakomäen nuorisotalolla suomalaiset nuoret tulevat toimeen maahanmuuttaja ja ulkomaalaistaustaisten nuorten kanssa. Tytöt ja työntekijät toivat esille monenlaisia kehittämiskohteita ja tapoja, muun muassa: ideoiden kirjaaminen, tuki, interaktio, vaikuttaminen, monipuolinen toiminta, retket, mainostus, talokokoukset, kerhot ja osallisuus.
Nuorten osallisuutta halutaan lisätä sekä tyttöjen että työntekijöiden toiveesta. Osallisuutta voidaan lisätä muokkaamalla talokokouksia niin, että nuorilla on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon, heidän ideoita ja ajatuksia kirjataan ylös, eli
heidät otetaan vakavasti.

Arnsteinin (1969, 217) kehittämässä osallistumisen tikapuissa määritellään osallisuuden
eri tasoja. Tikapuun korkeimmat tasot ovat: kumppanuus, delegoitu valta ja kansainvalta. Nämä viimeiset kaksi kuvaavat osallisuuden huippua, jossa osallistujat ovat itse vallassa ja enemmistönä. Kumppanuus tasolla osallistujilla on mahdollisuus neuvotella ja
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tehdä kompromisseja. Näiden kolmen tason saavuttamista mahdollistaa aito kohtaaminen ja interaktio. Nuoret toivovat työntekijöiltä enemmän interaktiota. Nuoret kaipaavat
enemmän tukea työntekijöiltä, jolloin he voivat toteuttaa unelmiaan ja ideoitaan. Tytöt
toivat esille sen, että nuorisotalon toiminnan mainostusta tulisi kehittää. Haastattelujen
perusteella Facebook ja kouluvierailut näyttivät olevan hyviä tapoja, joilla tavoittaa
nuoria. Tulokset eivät kuitenkaan edusta kaikkien nuorten mielipiteitä. Mainostamisen
kehittämistä varten on siis tarpeen selvittää muidenkin nuorten mielipidettä. Työntekijät
toivat esille tarpeen kehittää ja päivittää nuorisotalon kerhoja. Tulosten mukaan suurin
osa tytöistä ei ole kiinnostunut osallistumaan erilliseen tyttötoimintaan nuorisotalolla,
vaan haluaisivat viettää aikaa yhdessä muiden nuorten kanssa ja tehdä retkiä. On kuitenkin tyttöjä, jotka ovat kiinnostuneita tyttötoiminnasta. Mielestäni ei ole tarvetta perustaa erillistä tyttöryhmää Jakomäen nuorisotalolle. Olen sitä mieltä, että paras tapa
vastata tyttöjen kiinnostukseen sekä saada lisää nuoria toimijoita nuorisotaloon on päivittää ja kehittää nuorisotalon kerhotarjontaa.
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9 POHDINTA

I’ve learned that fear limits you and your vision. It serves as blinders to what
may be just a few steps down the road for you. The journey is valuable, but believing in your talents, your abilities, and your self-worth can empower you to
walk down an even brighter path. Transforming fear into freedom.
(O’Brien, 2014)

9.1 Eettisyys

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (i.a.) jakaa eettiset periaatteet kolmeen: tutkittavan
itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen, yksityisyys ja
tietosuoja. Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan sitä, että tutkimukseen osallistuminen
pitää olla täysin vapaaehtoista ja osallistujille pitää antaa riittävästi tietoa tutkimuksesta.
Osallistujilla on oikeus keskeyttää osallistumisensa tutkimukseen missä vaiheessa tahansa. Alaikäisten kohdalla itsemääräämisoikeus on hieman haastava asia. Suomen perustuslain ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsilla on oikeus vaikuttaa
heitä koskeviin asioihin, toisaalta lapsenhuoltolain mukaan lapsen huoltajalla on oikeus
päättää lapsen henkilökohtaisista asioista. Tutkimukseen osallistuvalle on syytä kertoa
tutkimuksen aihe, tarkoitus, vaadittu aika. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta i.a..)

Alussa olin sitä mieltä, että mikäli osallistuja olisi yli 15-vuotias, hän voisi itse päättää
osallistumisestaan, eikä vanhemmalta olisi tarvinnut pyytää lupaa. Nuorisotalon työntekijä kuitenkin kertoi minulle, ettei nuorisotalolla saanut haastatella nuoria ilman vanhempien lupaa. Nuorisotalon työntekijät auttoivat minua rekrytoimaan tyttöjä haastatteluun, jolloin he antoivat tytöille haastattelulupalomakkeet (LIITE 2). Sain allekirjoitetut
lupalomakkeet ensimmäiseltä neljältä tytöltä. Muiden kohdalla kysyttiin lupaa puhelimitse, tapa, joka oli nuorisotalon työntekijöiden hyväksymä ja ehdottama. Haastattelujen alussa kerroin tytöille, että osallistuminen oli täysin vapaaehtoista ja että he saavat
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päättää missä vaiheessa tahansa osallistumisensa päättymisestä. Lisäksi kerroin heille
haastattelun ja tutkimuksen tarkoituksen sekä keston.

Vahingoittamisen välttäminen tarkoittaa tutkimuksissa sitä, että pyrkii välttämään
henkisiä, taloudellisia ja sosiaalisia haittoja. Tutkimuksen aikana haastateltava voi kokea, että erilaiset tunteet nousevat pintaan. Tutkijan tehtävänä on kunnioittaa haastateltavia ja kohdella heitä arvokkaasti. Mikäli tilanne tai osallistuja sen vaatii, tutkijan tulee
keskeyttää haastateltavan osallistumisen tutkimuksessa. Mikäli tutkija ei noudata yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevia eettisiä periaatteita, haastateltaville saattaa koitua erilaisia taloudellisia ja sosiaalisia haittoja. Luottamuksellisten tietojen käsittely ja säilyttäminen vaativat suunnitelmallista huolellisuutta. Vaitiolovelvollisuus on voimassa
myös tutkimuksia tehdessä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta i.a..)

Yksityisyys ja tietosuoja ovat tärkeitä periaatteita tutkimuksissa. Yksityisyyden suojaa
ohjaavat periaatteet voidaan jakaa kolmeen: tutkimusaineiston suojaaminen ja luottamuksellisuus, säilyttäminen tai hävittäminen sekä tutkimusjulkaisut. Aineiston suojaaminen pitää suunnitella tarkasti, erityisesti silloin kun on kyse aineistosta, josta voi tunnistaa haastateltavat. Tunnistetietoja ei tule kerätä eikä säilyttää tarpeettomasti. Tutkimusaineistoa tulisi säilyttää ilman tunnistetietoja, mikäli se edelleen mahdollistaa tietojen analysoinnin kannalta. Aineiston anonymisoinnilla ja jatkokäytön säätelyllä voidaan
lisätä yksityisyyden suojaa. Aineisto tulee hävittää, silloin kun tunnisteellinen aineiston
on arkaluonteinen, säilyttämiseen ei ole saatu lupaa ja aineistoa ei voi anonymisoitava.
Yksityisyyden suoja on hyvin tärkeä ottaa huomioon tutkimusjulkaisuissa, sillä ne ovat
kaikkien saatavilla. Tutkimuksissa, joissa haastatellaan tai ovat muuten mukana työntekijöitä, ei voi luvata täyttä anonymiteettiä. Julkaisuissa tulee kirjoittaa organisaatioista
ja työntekijöistä kunnioittavasti ja tulee välttää leimaavaa asenteellisuutta esittäessään
kriittisiä tuloksia. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta i.a..)

Tutkimuksessani pyrin säilyttämään haastateltavien anonymiteettiä. Tyttöjen kohdalla
se näkyi esimerkiksi siinä, että pyysin heitä keksimään nimen, jota käyttää haastattelun
aikana. Joten sekä nauhoituksissa että muistiinpanoissa oli tallennettu heidän keksimä
nimi. Osa haastatteluista toteutettiin parihaastatteluna, jonka takia parit tiesivät toistensa
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keksimät nimet. Tämän takia päätin, että raportissani en käytä keksimiä nimiä vaan
koodeja, kuten N1 (Nuori) ja T1 (Työntekijä). Haastattelujen aikana kerätyt tiedot, eivät
olleet arkaluontoisia. Taustatietoja kerätessäni en esimerkiksi kysynyt heiltä tarkkaa
ikää, vaan koululuokkaa. Tutkimuksen aikana pyrin välttämään henkisiä, taloudellisia ja
sosiaalisia haittoja. Osallistuminen haastatteluun oli vapaaehtoista ja haastateltavat saivat itse keskeyttää osallistumisensa milloin tahansa. Osallistuminen haastatteluihin ei
vaatinut mitään taloudellisia kuluja, sillä ne toteutettiin nuorisotalolla, jossa nuoret olivat muutenkin viettämässä aikaa. Osallistuminen haastatteluun ei mielestäni aiheuttanut
sosiaalista haittaa. Tutustumiskäynneilläni oli kerran paikalla eräs henkilö, joka haastatteli nuorisotalon nuoria tutkimustaan varten. Haastatteluun osallistuminen ei siis ollut
uutta tai sosiaalisesti negatiivista. Opinnäytetyön valmistuttua tulen hävittämään nauhoitukset sekä muistiinpanot.

9.2 Luotettavuus

Tutkimuksen luotettavuus on hyvin tärkeä elementti raportissa. Tutkimuksissa pyritään
aina välttämään virheitä ja tutkijan tulee arvioida oman tutkimuksen luotettavuutta. Reliaabelius ja validius ovat metodeita, joilla yleensä mitataan luotettavuutta. Reliaabelius
tarkoittaa sitä, että tutkimustuloksia voidaan toistaa. Validius tarkoittaa käytännössä sitä, että on tutkittu sitä, mitä on luvattu. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 226.) Nämä käsitteet ovat kuitenkin saaneet paljon kritiikkiä, sillä ne ovat alun perin tarkoitettu
kvantitatiivisen tutkimuksen arvioimiseen. Luotettavuuden arvioimisessa pyritään
yleensä saavuttamaan objektiivinen totuus. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa usein tutkitaan ihmisten mielipiteitä ja kokemuksia. Haasteena on se, että vaikka olisi sama tapahtuma, ihmiset tulkitsevat sen eri tavalla, jolloin absoluuttisen totuuden arvioiminen ei
päde kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Tutkimusta tulee arvioida kokonaisuutena ja raportin eri osat tulee olla koherentteja, eli johdonmukaisia suhteessa toisiinsa. Toinen tapa,
jolla parantaa luotettavuutta, on selostaa tarkasti tutkimuksen eri vaiheita ja miten tutkija on päätynyt niihin. Luotettavuuden takaamisen yhtenä perusvaatimuksena on se, että
tutkijalla on tarpeeksi aikaa tehdä omaa tutkimusta. Tutkimuksen alkuvaiheissa luotet-
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tavuutta voidaan edistää: tekemällä hyvän haastattelunrungon, kouluttamalla haastattelijaa, huolehtimalla nauhoitukseen liittyvien välineiden kunnosta, pitämällä haastattelupäiväkirjaa, litteroimalla haastattelut mahdollisimman nopeasti ja tarkasti sekä pyrkimällä laadukkaan haastatteluaineistoon. Haastatteluaineiston laadukkuuteen voidaan
vaikuttaa esimerkiksi siten, että litterointi noudattaa samoja sääntöjä alusta loppuun,
luokittelemalla tarkasti vastaukset sekä kiinnittämällä huomiota haastattelun kuuluvuuteen. Raportti tulisi sisältää tietoa tutkimuskohteesta ja tarkoituksesta, tutkijan sitoumuksesta tutkimukseen, aineistonkeruu metodeista, tutkimuksen tiedonantajista, tutkijan ja tiedonantajien suhteesta, tutkimuksen kestosta, aineiston analyysista, tutkimuksen luotettavuudesta ja sen raportoinnista. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 227;
Tuomi & Sarajärvi 2013, 136, 140–141; Hirsjärvi & Hurme 2009, 184–185, 189.)

Tutkimuksessani olen pyrkinyt laadukkaaseen ja luotettavaan työhön. Raportissani olen
kiinnittänyt huomiota tekstin johdonmukaisuuteen sekä pyrkinyt selostamaan mahdollisimman tarkkaan tutkimuksen eri vaiheita ja valintoja. Syksyllä tein päätöksen lykätä
valmistumista, jolloin sain enemmän aikaa tehdä tutkimustani. Tämä oli mielestäni oikea päätös, sillä työ olisi muuten ollut hyvin huolimaton. Haastatteluja suunnitellessani
pyrin luomaan hyviä ja kattavia haastattelurunkoja. Haastattelujen nauhoitukset olivat
mielestäni hyvin laadukkaita tyttöjen kohdalla, työntekijöiden kohdalla ne eivät olleet
yhtä laadukkaita. Haastattelujen aikana kirjoitin muistiinpanoja, jolloin en ollut pelkkien
nauhoitusten varassa. Litterointia ei ollut aina mahdollista tehdä heti haastattelun jälkeen, mutta pyrin kuitenkin laadukkaaseen litterointiin, esimerkiksi noudattamalla samoja sääntöjä alusta loppuun. Olen myös pyrkinyt laadukkaaseen haastatteluaineistoon.
Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että analysointi vaiheessa kävin monta kertaa läpi aineistoa, jotta välttäisin merkintä virheitä. Raportissani olen pyrkinyt laajaan ja monipuoliseen selostukseen.
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9.3 Ammatillinen kasvu ja loppuarviointi

Opinnäytetyö prosessini voidaan kuvata seikkailuna ja tutkimusmatkana. Matkan varrella olen kohdannut monenlaisia haasteita ja tilanteita, joiden seurauksena suunnitelmani
ovat muuttuneet moneen otteeseen. Tutkimusmatkallani olen oppinut paljon sekä tutkimusaiheesta että itsestäni. Olen nähnyt kuinka pitkälle periksiantamattomuuteni kantaa
sekä oppinut miten tärkeää on tuntea intohimoa kohti tutkimusaihetta. Intohimon kautta
on säilynyt kiinnostus tutkimukseen. Prosessi on ollut pitkä ja oma täydellisyyden vaatimus on pitkittänyt sitä. Alussa pyrin kirjoittamaan heti alkuun täydellistä tekstiä, jolloin meni paljon aikaa etsien täydellisiä sana- ja lausemuotoja. Jossain vaiheessa jouduin kuitenkin luopumaan täydellisyyden vaatimuksesta ja aloin kirjoittaa vapaasti tekstiä. Aikaisemmin ajattelin, että minulla ei ollut taitoja tutkimuksen tekoon. Tämän matkan aikana olen kuitenkin oppinut sen, että minä osaan ja pystyn tekemään tutkimuksia.
Prosessin aikana intohimoni kohti monikulttuurista tyttötyötä on säilynyt. Olen oppinut
myös sen, että nuorisotyön perusta on ihmissuhteet. Intohimo kantaa työntekijää pitkälle, jopa suurien haasteiden lävitse, mutta jos haluaa saada aikaan muutoksia nuorten
elämässä, työn tulee perustua suhteisiin. Tutkimuksen kautta olen saanut paljon käytännöllistä tietoa, jota käyttää tulevaisuudessa työelämässä.

Olen myös erittäin kiitollinen nuorisotalon työntekijöiden antamasta tuesta ja avusta.
Yhteistyö nuorisotalon kanssa sujui kaiken kaikkiaan hyvin. Aineiston keruu oli sujuvin
vaihe prosessin aikana. Teoria kirjallisuuden etsiminen tapahtui koko prosessin aikana,
sillä pyrin esittämään teoriaa mahdollisimman kattavasti. Raportin kirjoittaminen oli
työläin vaihe, sillä kirjoittaminen on henkilökohtaisesti haastavaa ja hidasta. Sekä teoria
kirjallisuus että haastattelut innostivat minua etsimään lisää tietoa ja kehittämään mahdollisia ratkaisuja tyttöryhmän vetämisessä. Monesti nämä ajatukset johtivat tutkimusaiheen ulkopuolelle, raporttia kirjoittaessa en kuitenkaan kokenut haastavaksi pysyä tutkimusaiheessa. Monipuolisten ja laajojen ideoiden kehittäminen olivat mielestäni rikastuttava kokemus.

Haastavinta oli mielestäni, tietää minkälaista tutkimusmetodia minun tulisi käyttää.
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Alussa olin suunnitellut toteuttavani toimintatutkimusta ja aloittaa tyttöryhmä Jakomäen
nuorisotalolla sekä toteuttaa sähköinen kysely paikallisella yläkoululla. Kysely ei toteutunut aikataulullisista syistä. Tyttöryhmätapaamisiin ei taas tullut ketään, jonka takia
jouduin hylkäämään ajatuksen toimintatutkimuksesta. Neljännellä tapaamiskerralla päätin muuttaa suuntaa ja tehdä tutkimus tyttöjen ja työntekijöiden kokemuksista ja mielipiteistä. Opinnäytetyöni on siis muuttanut muotoaan nopeaan tahtiin ja pyrin sopeutumaan
mahdollisimman nopeasti uusiin tilanteisiin. Tämä takia en ehtinyt muodostaa kovin
selkeää kuvaa opinnäytetyön tutkimusmetodista. Jos voisin tehdä toisin, pyrkisin hahmottamaan alussa mihin kaikkeen minulla on oikeasti kapasiteettia. Alkusuunnitelmani
oli yhdelle ihmiselle liian laaja toteutettavaksi. Mikäli olisin löytänyt toisen henkilön
mukaan opinnäytetyöhön, alkusuunnitelma olisi ollut toteutettavissa. Oma kiinnostus
aiheeseen suhteen on ollut merkittävässä osassa tutkimuksen onnistumiseksi. Toinen
asia mitä tekisin toisin, olisi se, että miettisin tarkemmin haastattelukysymyksiä. Kysymyksiä luodessa, olisi pitänyt miettiä tarkemmin, mitä tietoa pyrkii saamaan. Esimerkiksi kysymys siitä, ovatko nuorisotyöntekijät kohdanneet vanhempia, jotka eivät anna
nuorten osallistua nuorisotalon toimintaan, ei ehkä ollut tarpeellinen. Jälkeenpäin mietittynä olisin pyrkinyt samaan enemmän yhteneväisiä kysymyksiä tyttöjen ja työntekijöiden haastatteluihin.

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää Jakomäen nuorisotalon teini-ikäisten tyttöjen
kiinnostusta ja tarvetta erilliselle tyttötoiminnalle. Tutkimuskysymykset olivat: minkälaisia mielipiteitä tytöillä on Jakomäen nuorisotalosta? Onko tarvetta tyttötoimintaan?
Eli ovatko tytöt kiinnostuneet tyttötoiminnasta? Kokevatko tytöt osallisuutta nuorisotalolla? Mielestäni onnistuin vastaamaan tutkimuskysymyksiin hyvin. Tyttöjen mielipiteet
nuorisotalosta jäivät mielestäni taka-alalle ja aihetta olisi voinut tutkia laajemmin. Lisäksi muun tyyppisten kysymysten avulla olisi pystynyt samaan laajempaa myös tietoa
tyttöjen kiinnostuksesta tyttötoimintaan. Tutkimustuloksia ei voi yleistää koskemaan
koko pääkaupunkiseudun nuorten mielipiteitä ja kokemuksia. Siitä huolimatta tuloksia
voi käyttää tienviittana kehittäessä nuorisotyötä.

Prosessin aikana vahvistui oma näkemys siitä, että monikulttuurinen nuorisotyö on paljon enemmän kuin työ maahanmuuttajanuorten parissa. Monikulttuurisessa nuorisotyös-
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sä tulee olla mukana suomalaisia, ulkomaalaisia ja ulkomaalaistaustaisia. Honkasalon ja
Soudon (2008, 126) mukaan monikulttuurisen tyttötyön yhtenä haasteena on integroida
tyttötyöhön suomalaistaustaisia ja maahanmuuttaja tyttöjä. Tässäkin tapauksessa ihmissuhteet ovat kaiken ytimessä. Nuorisotalon ja muunlaisen nuorisotyön kautta voidaan
luoda ympäristöjä, joissa on helppo tutustua uusiin ihmisiin ja joissa kunnioitetaan toisia. Suomalaistaustaisten tyttöjen integroiminen monikulttuuriseen tyttötyöhön tarkoittaa sitä, että suomalaistaustaiset tytöt ymmärtävät monikulttuurisuuden olevan asia sekä
ominaisuus, joka on läsnä heidänkin elämässä.

Tutkimus prosessin aikana innostuin usein pohtimaan uusia tutkimusaiheita, ilmeisistä
syistä en voinut alkaa tutkia kyseisiä aiheita, mutta voin jättää ne jatkotutkimuskysymyksiksi. Tulevaisuudessa voisi mielestäni tutkia Jakomäen yläkoulu nuorten, sekä tyttöjen että poikien mielipiteitä sekä syitä miksi he eivät käy nuorisotalolla. Tämä on mielestäni tärkeä, sillä nuorisotalon työntekijät haluaisivat tavoittaa enemmän nuoria omalla toiminnalla, erityisesti nuoria tyttöjä. Mielestäni olisi mielenkiintoista nähdä miten
seurakunnan ja nuorisotalon nuorten kokemukset osallisuudesta eroavat toisistaan. Lisäksi olisi mielestäni kiinnostavaa tutkia nuorisotalon toiminnan merkitystä ja vaikutusta nuorten monikulttuurisen identiteetin rakentumiseen. Jakomäki on alue, jota kaupunki
ja eri tahot ovat kehittämässä monella eri tavalla. Tämän takia uskon, että alue voi tarjota monenlaisia tutkimusaiheita tuleville opiskelijoille.
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LIITTEET

LIITE 1: Tyttötoiminnan mainos
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LIITE 2: Haastattelulupalomake

OSALLISTUJAN SUOSTUMUSLOMAKE

Täytä tämä lomake, kun olet lukenut tutkimustiedotteen.

Opinnäytetyön nimi: Monikulttuurinen tyttötoiminta Jakomäen nuorisotalolla

Kiitos kun harkitset haastatteluun osallistumista. Ennen kun suostut haastatteluun, sinun tulee lukea tutkimustiedote.

Mikäli sinulla on kysyttävää tutkimuksen tai haastattelun suhteen voit ottaa yhteyttä haastattelijaan (Sonja Portman) tai nuorisotalon työntekijöihin ennen
haastattelua. Saat omaksesi kopion tästä suostumuslomakkeesta ja tutkimustiedotteesta, jotta voit lukea niitä vielä myöhemmin.

·

Ymmärrän, että haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja voin keskeyttää osallistumiseni milloin tahansa, kertomalla siitä selkeästi haastattelijalle.

·

Annan luvan käyttää luovuttamiani tietoja (haastattelussa kerrottuja asioita)
opinnäytetyön suorittamiseen. Ymmärrän, että minusta kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti niin että henkilöllisyyteni ei paljastu.

Osallistujan allekirjoitus:

Minä, ___________________________________________, vahvistan, että
edellä mainitun haastattelun ja opinnäytetyön luonne on selitetty minulle ja osallistun vapaaehtoisesti. Olen lukenut edellä kirjoitetun tekstin sekä tutkimustiedotteen ja ymmärrän haastattelun ja opinnäytetyön luonteen.
Allekirjoitus:

Päiväys:
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Huoltajan allekirjoitus:
Minä,
___________________________________
________,

annan

_______________________________(osalli
stujan nimi) luvan osallistua edellä mainittuun haastatteluun ja ymmärrän haastattelun sekä opinnäytetyön luonteen.
Allekirjoitus:

Haastattelijan yhteystiedot:

Sonja Portman
sonja.portman@student.diak.fi

Päiväys:
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LIITE 3: Tutkimustietode

TUTKIMUSTIEDOTE
Monikulttuurinen tyttötoiminta Jakomäen nuorisotalolla
(haastattelu)
Hei!
tervetuloa tutkimushaastatteluun! Ennen kuin täytät suostumuslomakkeen,
lue tämä tutkimustiedote. Tiedotteen kautta saat tietoa tutkimuksen ja haastattelun tarkoituksesta sekä tietoa siitä, mitä haastatteluun osallistuminen edellyttää
sinulta. Lue tämä huolellisesti.

Nimeni on Sonja Portman ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa sosionomiksi ja kirkon nuorisotyöntekijäksi. Teen opinnäytetyötä Jakomäen nuorisotalon tyttötoiminnasta. Opinnäytetyön tarkoitus on tehdä suunnitelma monikulttuuriselle tyttötoiminnalle. Tyttötoiminnan tavoite on tukea, kohdata ja innostaa tyttöjä olemaan aktiivisia ja osallistumaan nuorisotalon toimintaan.
Haastattelun tarkoitus on kartoittaa ja kerätä 13 – 17-vuotiaiden tyttöjen
mielipiteitä ja kokemuksia nuorisotalon toiminnasta. Haastattelu järjestetään Jakomäen nuorisotalolla keskiviikkona 17.9 ja 24.9 klo 17 – 19. Haastattelu kestää enintään 30 minuuttia tai niin kauan kuin sinä haluat osallistua.
Haastattelussa kerätyt tiedot julkaistaan anonyymeinä, eikä niiden kautta paljastu henkilöllisyys. Haastattelujen analysointivaiheessa tai viimeistään tutkimuksen loputtua hävitän tiedot, joista ilmenee henkilötietoja.

Haastatteluun osallistuminen on TÄYSIN vapaaehtoinen.
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Haastatteluun osallistuminen edellyttää sitä, että
tuot täytetyn ja allekirjoitetun suostumuslomakkeen. Jos suostumuslomakkeesta puuttuu
huoltajan allekirjoitus, EN voi haastatella sinua.

Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen:
sonja.portman@student.diak.fi
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LIITE 4: Nuorten haastattelu kysymykset

Haastattelu kysymykset
TAUSTA KYSYMYKSET
1.

Nimi: _______________________
(Keksi joku nimi, jota käyttää haastattelun aikana. Käytän keksimääsi nimeä
opinnäytetyön raportissa, tällä tavoin henkilöllisyytesi ei paljastu suoraan.)
Millä luokalla olet? Olen…

2.
a)

7-luokalla

b)

8-luokalla

c)

9-luokalla

d)

joku muu, mikä? _______________________

Kansalaisuus. Olen…

3.

a) suomalainen (olen Suomen kansalainen ja vanhempani ovat suomalaisia)
b) ulkomaalainen (olen syntynyt ulkomailla ja vanhempani ovat ulkomaalaisia)
c)

ulkomaalaistaustainen (olen Suomen kansalainen, mutta yksi vanhemmistani tai

molemmat vanhemmat ovat ulkomaankansalaisia)

KYSYMYKSET JAKOMÄEN NUORISOTALOSTA
4.

Kuinka usein käyt Jakomäen nuorisotalolla? Käyn Jakomäen nuorisotalol-

la…
a) en koskaan (siirry 5-kysymykseen)
b) kerran vuodessa (Siirry 6-kysymykseen)
c) kerran kuukaudessa- (Siirry 6-kysymykseen)
d) kerran viikossa (Siirry 6-kysymykseen)
e) 2-3 kertaa viikossa (Siirry 6-kysymykseen)
f)

5.

Useammin (Siirry 6-kysymykseen)
Miksi ET osallistu nuorisotalon toimintaan? En osallistu, koska….
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a) Minulla ei ole aikaa
b) Minua ei kiinnosta nuorisotalon toiminta
c) Muu syy. Mikä? ________________________

6.

Mikä on mielestäsi kivointa nuorisotalossa (valitse enintään 3)? Mielestäni

kivointa…
a) Elokuvat
b) Hengailu, yhdessäolo
c) Henkilökunta
d) Jalkapallo tai muu urheilu, mikä?
e) Meikkaaminen ja kynsienlaitto (molemmat vai yksi näistä?)
f)

Musiikki

g) Muut nuoret
h) Pelit
i)

Ruoka

j)

Muu, mikä? _______________________

k) Muu mikä? _______________________
l)

Muu, mikä? _______________________

KYSYMYKSET TYTTÖTOIMINNASTA
7.

Oletko aikaisemmin osallistunut Tyttis-toimintaan Jakomäen nuorisotalol-

la?
(Tyttis = Toiminta, jota järjestetään vain tytöille)
a) Kyllä, olen aikaisemmin osallistunut Tyttis-toimintaan
b) Ei, en ole aikaisemmin osallistunut Tyttis-toimintaan

8.

Kiinnostaako sinua osallistua Tyttis-toimintaan?

a) Kyllä
b) Ei, miksi? _______________________
c) En osaa sanoa
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Jos osallistuisit Tyttis-toimintaan, mitä si-

9.

nä haluaisit tehdä siellä? (Valitse kaikki ne vaihtoehdot, joista olet samaa mieltä) Haluaisin tehdä…
a) Elokuva
b) Hengailua
c) Koruja
d) Lentopallo
e) Meikkaus
f) Muoti
g) Musiikki
h) Neulonta
i)

Retki

j)

Valokuvaus

k) Muu, mikä?_______________________
l)

Muu, mikä?_______________________

m) Muu, mikä?_______________________

10.

Mitä kautta sinun ikäisiä nuoria tavoittaa parhaiten? Esimerkiksi jos nuo-

risotalo haluaa mainostaa jotain uutta toimintaa (valitse 3 ja aseta ne tärkeysjärjestykseen)
a) Ask.fm
b) Facebook
c) Instagram
d) Sähköposti
e) Twitter
f)

Nuorisotalon viralliset sivut (Helsingin kaupungin sivuilla)

g) Kasvokkain – kahdestaan
h) Kasvokkain – kouluvierailu
i)

Nuorisotalon ilmoitustaulu – koululla

j)

Nuorisotalon ilmoitustaulu – nuorisotalolla

k) Paperinen mainos kotiin
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l)

Muu, mikä?_______________________

m) Muu, mikä?_______________________
n) Muu, mikä? ______________________

11.

Minkälaisesta toiminnasta SINÄ olet kiinnostunut?

KYSYMYKSIÄ OSALLISUUDESTA
Osallisuus on mm. mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin sekä kokemus siitä, että on osa yhteisöä.

12.

Minulla on mahdollisuus osallisuuteen Jakomäen nuorisotalon toiminnas-

sa.
a) Kyllä. Millä tavalla se näkyy? _______________________
b) Ei. Miksi ei? _______________________

13.

Millä tavoin Jakomäen nuorisotalo voisi kehittää toimintaansa, jotta osalli-

suus toteutuisi paremmin?

KIITOS HAASTATTELUSTA!
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LIITE 5: Nuorisotalon työntekijöiden haastattelu kysymykset

Haastattelu kysymykset – työntekijät:
1.

Nimi? _______________________

2.

Milloin Jakomäen nuorisotalo perustettiin?

3.

Montako työntekijää täällä on?

4.

Mitkä ovat heidän tehtävät?

5.

Minkälainen koulutus heillä on?

6.

Kuinka pitkään olet työskennellyt täällä?

7.

Mitkä on nuorten mielestä kivointa nuorisotalossa (max 3)?

a) Elokuvat
b) Hengailu, yhdessäolo
c) Henkilökunta
d) Jalkapallo tai muu urheilu, mikä?
e) Meikkaaminen ja kynsienlaitto (molemmat vai yksi näistä?)
f)

Musiikki

g) Muut nuoret
h) Pelit
i)

Ruoka

j)

Muu, mikä? _______________________

k) Muu mikä? _______________________
l)

8.

Muu, mikä? _______________________

Jos nuoret tytöt (13-17 v.) osallistuisivat Tyttis-toimintaan, mitä he

haluaisivat tehdä? (valitse niin monta kuin haluat)
a) Elokuva
b) Hengailua
c) Koruja
d) Lentopallo
e) Meikkaus
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f)

Muoti

g) Musiikki
h) Neulonta
i)

Retki

j)

Valokuvaus

k) Muu, mikä?_______________________
l)

Muu, mikä?_______________________

m) Muu, mikä?_______________________

9.

Mitä kautta nuoria tavoittaa parhaiten? Esimerkiksi jos nuorisotalo

haluaa mainostaa jotain uutta toimintaa (valitse 3 ja aseta ne tärkeysjärjestykseen).
a) Ask.fm
b) Facebook
c) Instagram
d) Sähköposti
e) Twitter
f)

Nuorisotalon viralliset sivut (Helsingin kaupungin sivuilla)

g) Kasvokkain – kahdestaan
h) Kasvokkain – kouluvierailu
i)

Nuorisotalon ilmoitustaulu – koululla

j)

Nuorisotalon ilmoitustaulu – nuorisotalolla

k) Paperinen mainos kotiin
l)

Muu, mikä?_______________________

m) Muu, mikä?_______________________
n) Muu, mikä? ______________________

10. Oletko nähnyt/kohdannut vanhempia, jotka eivät anna lasten osallistua
nuorisotalon toimintaan tai tyttikseen? Tiedätkö syyn?

Osallisuus on mm. mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja kokemus siitä,
että on osa yhteisöä.
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11. Onko nuorilla mahdollisuus osallisuuteen Jakomäen nuorisotalon toiminnassa?
a) Kyllä. Millä tavalla se näkyy? _______________________
b) Ei. Miksi ei? _______________________
12. Onko nuorilla helppoa päästä mukaan toimintaan tai nuorisotalolla olevaan ryhmään?
13. Millä tavoin Jakomäen nuorisotalo voisi kehittää toimintaansa, jotta
osallisuus toteutuisi paremmin? Tai mitä muuta sinä haluaisit kehittää?

