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”YHTEINEN NAURU TIUKKISTEN MAAILMALLE 
OLI SEN RETKEN KUNINGASHETKI” 

Mahis-toiminnan merkityksen ja tulosten arvioinnin väliraportti erityisesti  
maahanmuuttaja- ja päihdetoiminnan kokemusten valossa (2004) 

 
 
   "...on heikkouden ja mitättömyyden merkki antaa asioiden 

kehittyä omalla painollaan. Niihin on tartuttava kiinni, 
niitä on muovailtava. Siis pörhistä itsesi uteliaaksi. 
Mielenkiintoisia asioita on nurkan takana. Hoida kuntoasi, 
valaise mieltäsi, hio kieltäsi, taistele itsessäsi piileviä ja 
eläviäkin tuhon merkkejä vastaan. Se on elämän ääni, 
viisauden ääni. Sillä tulee aika, jolloin pieni minäsi makaa 
eikä liiku. On hyvä liikkua sanan kaikissa merkityksissä." 

                              (PENTTI HAANPÄÄ 17.5.1936.) 
 
 
PALKITTU JA SPONTAANI SEKÄ VAKINAISEN TUEN MAHIS!  
 
Tämä raportti on ensimmäinen väliraportti ja osa Nuorten Akatemian Mahis-toiminnan 
toisen vaiheen arviota (2003-2004). Se on jatkoa vuoden 1998-2000 arviointitutkimukselle 
(Raportti 2000)1. Alun perin Kirkon Yhteisvastuukeräyksen ja Nuorten Akatemian 
organisoiman ja tukeman Mahis-kampanjan tavoitteena oli saada aikaan epävirallisia ja 
verkostomaisia nuorisoprojekteja, jotka toimisivat vaikeassa elämäntilanteessa olevien 13–
17-vuotiaiden nuorten vapaa-ajan toimintoina. Ajatuksena oli antaa nuorille toiminnallinen 
mahdollisuus, mahis. Monipuolisten toimintojen tuli tukea nuorten elämänhallintaa.  
 
Mahis-toiminta rakentuu edelleen vapaaehtoisuuden ja elävän herkkien verkostojen varassa, 
mutta sen rahoitus on lähinnä Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) varaan. Toiminta on 
vakiintunut ja saanut jatkuvan tukirahoituksen. Monessa suhteessa siitä on tullut myönteinen 
ja arvostettu alan toiminnan merkki ja symboli: verkosto suomalaisessa nuorisotoiminnassa 
ja syrjäytymisen vastaisessa työtavassa. Kun puhutaan suomalaisesta refleksiivisestä sosiaali-
työstä ja sosiaalivaltion katvealueilla tapahtuvasta nuorisotyöstä, Mahista on vaikeata ohittaa. 
Raskailla budjeteilla toimiville viranomaisverkosto- ja unionihankkeille siitä on tullut myös 
ikävä muistutus: pikkurahallakin voi operoida vaikealla kentällä. Mutta tutoreiden ja nuorten 
vapaaehtoiselle osallistumiseen ja mukaan heittäytymiseen perustavalle Mahikselle 
vakiintunut ja ’institutionaalinen’ paikka nuorisotyössä sekä tätä asemaa todistava sosiaali- ja 
terveysministeriön Varpu-palkinto (22.9.2003) ovat myös haaste. Myös aiempi Mahiksen 
arviointitutkimus sai myönteistä huomiota2. Otsikon toteamus ”yhteinen nauru tiukkisten 
                                                 
1 ”Köysirataryhmää on taas hyvä muistella – eikä kukaan olut vaarassa pudota” (2000): 
http://www.alli.fi/nuorisotutkimus/julkaisut/mahis.pdf 
2  Tämän evaluaation tekijä sai evankelisen kirkon ”Riemuvuoden mitalin” (2000), joka oli kirkon 
toimijoiden myönteinen palaute vuoden 2000 arvioinnista ja sen inspiraatiosta kirkon nuorisotyölle. 
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maailmalle oli sen retken kuningashetki” sisältää ajatuksen tästä toiminnan 
haasteellisuudesta: mikään virallinen asema tai palkinto eivät voi varmasti silloittaa tietä 
nuorten kohtaamiseen ja yhteisiin, jaettuihin kokemuksiin. Sateenvarjoprojektin 
sammakkoperspektiivi ja kansalaisyhteiskunnan käsivarret ja teot ratkaisevat. 
 
Hankkeissa on edelleen mukana perussidos: yksi tai useampi koulutettu aikuisohjaaja eli 
Mahis-tutor toimii nuorten kannustajana ja rohkaisijana sekä projektien mahdollistajana. 
Tavoitteena on, että nuoret oppivat tekemällä ja aikuisen tukemana ja saavat onnistumisen 
kokemuksia ja elämäänsä hallintaan. Mahis-toiminta pohjautuu nuorten tarpeisiin, toiveisiin 
ja aktiiviseen tekemiseen. Tärkeää Mahiksessa on vertaisryhmäsosialisaatio eli muiden 
nuorten tuki ja malli. Viiden vuoden toiminta-aikana monet ohjaajat ovat ohjanneet monia 
hankkeita.  
 
Viime vuosina toiminnan keskiöön on nostettu erityisesti päihteiden käytön ehkäisy ja toi-
minta maahanmuuttajien ja monikulttuuristen ryhmien parissa. Toiminnot ovat kuitenkin 
edelleen monimuotoisia. Tämä näkyy myös Mahiksen omassa toimintaraportoinnissa3: 
”Kesätyöpaikan haku, demolevyn tekeminen, nukketeatteri, koulukiusattujen kerho, sähly-
turnauksen järjestäminen, monikulttuurinen leiri, päihteidenvastaisen videon tekeminen, 
itsenäisyyspäivän vastaanoton järjestäminen, sijaiskotien nuorten leiri. Mm. tällaisiin nuor-
ten omaehtoisiin projekteihin on myönnetty 500 euron Mahis-tukea. Tukea on jaettu vuoden 
2003 loppuun mennessä lähes 400 000 euroa 800 projektille. Toiminnassa on ollut mukana 
noin 8000 nuorta.”  
 
Yleisimmät Mahis-projektityypit ovat olleet retket ja matkat, kerhot ja kurssit sekä erilai-
set rakennushankkeet. Muita hanketyyppejä Mahiksessa ovat olleet luovat hankkeet (teat-
teri, maalaus, tanssi, elokuvat, valokuvaus, bändit yms.), tilojen kunnostus, päihdeteemai-
set hankkeet, monikulttuurisuushankkeet, urheilu, tapahtumien järjestäminen ja leirit. 
 
Mahis-tukea voivat hakea 13–17-vuotiaiden nuorten ryhmät yhdessä Mahis-koulutuksen 
käyneen ohjaajan kanssa. Ryhmässä tulee olla vaikeassa elämäntilanteessa olevia nuoria 
ja toiminnan tulee olla nuorten itsensä suunnittelemaa ja toteuttamaa. Tukea ei myönnetä 
vakiintuneeseen toimintaan. Mahis-tuki myönnetään vuosittain noin 100 projektille ja tu-
enjakoja on kahdesti vuodessa.  
 
 
ARVIOINTITUTKIMUS 1998-2000 
 
Mahis-toiminnan ensimmäinen arviointitutkimus osoitti hankkeen menestyksellisyyden 
(Liite I: yhteenvetoa). Se organisoi tuoreita - yhtä lailla nuoria kuin vanhojakin - 
kansalaisvoimia epäviralliseen ja ammattirajoja rikkovaan verkkoonsa. Erilaisten 
syrjäytymisvaarassa elävien nuorten kynnys tulla mukaan itse määrittelemiinsä 
toimintajuttuihin on ollut voitettavissa. Monet nuoriso-, päihde- ja sosiaalityön 
katvealueet piirtyivät esiin. Nuorten ongelmia on mahdollista käsitellä rikkaissa ja 
autonomisiksi koetuissa toimintarepertuaareissa ilman nuorten leimautumista 
’ongelmatapauksiksi’. Mahis toi ’pienten kynttilöiden’ valoa monien nuorten arkeen. 
Verkostot ja uudet seutukunnat sekä kevyt valtakunnallinen koordinaatio osoittivat 
voimansa. Mahis-toiminta oli myös kontribuutio suomalaiseen kumppaanuusmallin 

                                                 
3 Peruskuva Mahiksesta ja sen tuen myöntämistavasta on löydettävissä internetosoitteesta 
www.nuortenakatemia.fi/mahis.   
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kehittämiseen. Monesti arkiset ’mahikset’ ovatkin aikuisille lyhin tie saada kosketus 
marginaalin vaarassa eläviin nuoriin ja heidän elämäänsä. Tämä voi tukea myös laajempaa 
nuorten ulkoista elämänhallintaa ja isompia valintoja. 
 
Raportin mukaan kaksi kolmasosaa Mahis-tutoreista on miettinyt jatkoa hankkeelleen, 
2000-luvun alussa noin viidennes hanketuesta myönnettiin jatkohankkeille (kolmatta ker-
taa tukea ei myönnetä) ja valtakunnallinen Mahis-verkosto on saanut lisää resursseja toi-
mintasuonistoonsa. Mahis-nuorista lähes joka viides oli pohtimassa ohjaajan kanssa itsel-
leen räätälöityä jatkoa ja kollektiivisempaan jatkoon luotti 62 prosenttia nuorista. Yleistä 
oli, että jos ohjaaja antoi toiminnan jatkosignaalin, nuoret ottivat sen innolla vastaan. Ma-
his-projektien jatkolle ja kehittämiselle on sosiaalinen tilaus. Samalla nuoriso- ja sosiaali-
työn epäviralliset ja professioiden rajoja rikkovat pienimuotoiset verkostotyömuodot anta-
vat lupauksen, jota on syytä edelleen käytännössä kokeilla ja myös arvioida kriittisesti - 
vain näin siitä voi olla opiksi muillekin. 
 
Yli puolet Mahis-tutoreista oli hankkeensa aikana tai aiemmin ollut töissä kuntasektorilla 
- lähinnä nuoriso- ja sosiaalitoimessa tai kouluissa. Raportin mukaan tämä osoittaa suoma-
laisen vapaaehtoistyön ja kunnan vanhaa ja lujaa sidosta. Toisin kuin esimerkiksi Saksas-
sa, jossa läheisyysperiaatteen mukaisella virallisella nuorisotyöllä ja kansalaisaloitteilla on 
omat vahvat ristiriitansa ja suuria yhteistyövaikeuksia, Suomessa monet rohkeatkin aloit-
teet ja ideat ei-muodollisen ja ei-ammattilaisen verkostotyön kehittämiseksi tulevat juuri 
julkisen sektorin aktiiveilta tai alan opiskelijoilta. Mahis-projektin kokemukset viittaavat 
kuitenkin myös siihen, että vahva “ammattilaisuutta“ korostava ideologia ja perinne olisi-
vat muuttumassa. Myös alan professioiden ulkopuoliset voimat ovat olleet aktiivisia: seu-
rakunta- ja järjestöaktiivit (erityisesti evankelisluterilainen kirkko ja 4H-järjestö) sekä 
yksittäiset eettisesti sitoutuvat “tulisielut“ ovat oivallisin ja räätälöidyin tavoin 
osallistuneet omilla kompetensseillaan Mahis-verkoston työhön.  
 
Sosiaalityön resurssien niukkuus ja nuorisotoimen alasajo eräillä seuduilla Suomessa ovat 
pakottaneet monia julkisen ja kolmannen sektorin voimia yhteistyöhön. Monilla paikka-
kunnilla face-to-face -yhteydet ovatkin olleet kunnossa ja verkostojen luomiseen ei ole 
liittynyt sen kummempaa dramatiikkaa.  Myös meillä on havahduttu huomaamaan kuinka 
nuorisotyön virallisuus ja ammatillisuus voivat olla myös ongelma: kaikkia resursseja ja 
inhimillisiä voimavaroja kaikissa rikkaissa repertuaareissa ei saada vapautettua, mikäli 
pitäydytään vain muodollisessa suunnittelussa ja suojaudutaan ammattikoulutuksen ja -
kokemuksen selän taakse.  
 
Modernit nuorisotyön menetelmät pyrkivät sitouttamaan ja osallistuttamaan nuoria itse 
toimimaan, mikä periaatteena rikkoo dualistista asetelmaa tietäjien (ammattilaisten) ja 
nuorten oma-aloitteisuuden välillä. Herkin kosketus nuorten ja nuorisotyön välillä on 
mahdollista silloin, kun turhat auktoriteetti- ja kontrollisuhteet ovat poissa ja nuoret koh-
dataan kansalaisyhteiskunnan toimijoina - vertaistoimijoiden verkostoissa. Paikallisten ja 
yhteisöissä tunnettujen epävirallisten tutoreiden - urheiluaktiivien, grillimyyjien ja yhtei-
söaktiivien - ruohonjuuritason visio konkreettisten ongelmien voittamiseksi voi olla tarkka 
ja yksinkertainen, siis hyvinkin ekonominen ja toteutettavissa oleva. 
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VÄLIRAPORTIN EMPIIRINEN SILMÄMÄÄRÄ:   
TOIMINTA, TULOKSET JA UUDET PAINOPISTEALUEET   
 
Tämä väliarviointi eli osaevaluaatio on osa toimintatutkimusta ja näin se jonkin verran osal-
listuu itse Mahiksen kehitykseen, ideointiin ja valintojen arviointiin. Arviointitutkimuksen 
käytännöllisyys tarkoittaa mukana elämistä, tulosten ja merkityksen arviointia ja vaihtoeh-
tojen pohdintaa. Se merkitsee myös nuorten äänen ja tekstien lukemista ja avaamista jatku-
valle tulkinnalle. Arviointitutkimuksena se painottuu itse prosessin seurantaan ja projektin 
vastuuhenkilöiden, toimintatavan ja sen piirissä olevien nuorten muutoksen ja kehityksen 
analyysiin: Mahis-hankkeen tuki- ja ohjaustoiminnan, perusinterventioiden ja toimeenpanon 
valmistelu, hankkeiden toimeenpano, systemaattinen tiedonkeruu ja 'laadullinen' koettelu ja 
aineiston tulkinta sekä toteutettujen konkreettisten hankkeiden ja niiden erilaisten muotojen 
(tuloksellisuuden) arviointi. Väliarvio nojaa pitkälle survey-tutkimukseen, jonka tiedot ke-
rättiin alkusyksyllä 2003. Jatkossa analyysi on laadullisempaa. Se tulee perustumaan puhe-
lin- ja ryhmähaastatteluihin. Näin näkökulman vaihto ja aineistojen miksaus (triangulaatio) 
tarkentavat ja koettelevat tulkintaa.  
 
Mahis-toiminta on osoittautunut toimivaksi konseptiksi. Yritysyhteistyöllä verkostoyön 
volyymi on säilynyt koetellulla ja aktiivisella tasolla (ks. vuoden 2003 toimintarepertuaa-
rit edellä; Mahis organisoi 116 projektia vuonna 2002 ja 113 vuonna 2003). Suomalaisten 
nuorten keskuudessa tehtävälle päihdetyölle ja maahanmuuttajien kohtaamiselle toiminta 
tuo uusia kokemuksia ja eväitä. Kahdessa kolmasosassa Mahis-hankkeista oli mukana 
nuoria, joilla ohjaajat katsoivat olevan ongelmia päihteiden käytössä. Myös monet nuoret 
identifioivat omat alkoholi- tai huumeongelmansa: joka kymmenes ilmaisi tämän haastat-
telussa. Päihdeongelma oli kouluhäiriköinnin ja henkisten ongelmien rinnalla nuorten 
keskeisin elämänvaikeus. Näitä ongelmia oli mahdollista käsitellä projektin aikana ja löy-
tää arkisia vaihtoehtoja ja yllättävän usein myös itsekurin oppeja: yhteiset vapaat fiilikset, 
harrastustaitojen löytyminen ja uudet kaverit olivat tässäkin Mahiksen toimintamottoja.  
 
Nuorten leimaaminen ja syyllistäminen on mahdollista voittaa myös päihdeongelman koh-
taamisessa. Yksilöiden elämäntausta voidaan huomioida ja näin voittaa ’ulkopuolinen’ 
interventio nuorten elämään ja dialogi voi alkaa. Alkoholi- ja huumeongelmat ovat (myös 
etnometodologisten tutkimusten mukaan) riippuvaisia nuorten epävirallisista sosiaalisista 
verkostoista ja elämänhistorioista ja -vaiheista. Mahiksen suurimpana ryhmänä olivat 15-
16-vuotiaat, joilla elämäntapa ei vielä ole lopullisesti kostea tai huumeinen - addiktion H-
hetket ja ’toiset mahdollisuudet’ voivat vielä olla edessäpäin. Kenttä on oiva mahdollisuus 
pohtia alueen valistustyön rajoja ja ns. sekundaariprevention repertuaareja.  
 
Mahis-toimintamalli vahvisti sen, että nuorisoryhmät muuttuvat ja reagoivat eri tavoin 
interventioihin: pieni osa nuorista lähtee kävelemään, ovia paiskoen, jotkut oivaltavat 
marginaalin positiivisuuden ja vaihtoehtoiset elämänarvot uusin “kuivemmin“ tavoin ja 
jotkut taas oppivat itsekurillisesti käsittelemään ja säännöstelemään elämänhalujaan. 68 % 
ohjaajista arvioi päihdeongelman kohtaamisen ryhmässä olleen myönteinen, 23 % sen ol-
leen hankalasti arvioitavan ja 9 % jossain suhteessa vaikean. Nuorilla on halu ja kyky pu-
hua päihderiippuvuudesta ja sääntelystä, “hurmahenki“ ei jaksa peittää ongelmia, tie kun-
nallisten asiantuntijoiden ja vierotuksen piiriin on auki Mahiksenkin kokemusten mukaan. 
 
Useissa Mahis-hankkeissa on ollut mukana myös maahanmuuttajia (vuoden 2000 raportin 
mukaan 11 %). Vuosina 2001-2003 toimintaan on rekrytoitunut varsinkin 
pääkaupunkiseudulla useita maahanmuuttajaryhmiä – myös vetäjätasolla. Etnisesti tai 
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muuttajataustaltaan perusväestöstä erottautuvat nuoret eivät usein hahmottaneet 
identiteettiään isona ongelmana, vaikka kaikkien mielestä Mahis-prosessin aikana asiassa 
edistyttiinkin. Kyse on osittain maahanmuuttajien valikoitumisesta ja rekrytoitumisesta 
ryhmiin. Toisaalta ongelman määrittelyvaikeus liittyy siihen, että 
maahanmuuttajakysymysten toimintakentältä puuttuvat yhteiset arviointiperustat 
päihdekysymystäkin selvemmin. Yhteisten kulttuuristen arvojen haperoisuus 
(ambivalenssi ja relativismi) ja monikulttuuristen toimintatapojen identiteetin etsintä 
merkitsevät vaikeata, mutta samalla kiehtovaa, tutkimuskenttää. 
    
Etniset vähemmistöt ovat olleet hyvin esillä Mahiksessa ja siinä on kyetty voittamaan 
yleinen “multi-kulti“ -puhe, jossa ulkoa opitulla tasa-arvopuheella tehdään etnisistä on-
gelmista ’toiseuden’ ongelmia, jotka yksinkertaisesti normalisoidaan valtakulttuurin suun-
nasta. Mahis on pakottanut ryhmiä miettimään akkulturaatiota, kulttuurista sopeuttamista 
ja integroinnin ehtoja. Ohjaajat jäävät kuitenkin empimään oman työnsä tuloksia - ehkäpä 
juuri kulttuurisen sovun ja vähemmistökulttuurien tradition säilymisen ristiriidoista ja am-
bivalensseista johtuen. Maahanmuuttajien määrät, ongelmat ja heidän kohtaamisensa tavat 
varioivat suuresti kunnasta toiseen. Evaluaatiossa on noussut jo aiemmin esiin, etteivät 
toimintarepertuaarit vähemmistöjen keskuudessa välttämättä poikkea muista etenemista-
voista. Tiedot kuntien toimista etnisten vähemmistöjen suunnassa kertovat myös siitä, että 
varhaisnuorten ryhmäytyminen ei esimerkiksi koulua lähellä olevissa yhteisöissä ole tiuk-
kaa. Saksalaiskokemusten varoitus vähemmistökulttuurien “kapseloitumisesta“, monien 
vieraantumis- ja väkivaltalähteiden synnystä, on vielä voitettavissa. Toiminnan haasteena 
ovatkin yksilöt ja kulttuuriset asemat, jotka voivat välittää kuntia ja kulttuurisia vähem-
mistöjä ja tarttua nopeasti esiin nouseviin ongelmiin dialogisin tavoin. 
 
 
KESKEISET TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 
Mahiksen (jatko)toiminta ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa nuorten päihde- ja maa-
hanmuuttajaryhmien keskuudessa haastaakin uuden evaluaatiotutkimuksen organisointiin 
ja kirjoittamiseen. Vuosien 2003-2004 hanke onkin vastaus seuraaviin perusongelmiin, 
joille tämä väliraportti luo empiirisen analyysin perustan. 

 
1. Minkälainen merkitys Mahiksella on ollut nuorten elämänhallinnan kannalta toi-

minnan päättymisen jälkeen? Mitä Mahiksen käynnistysvaiheesta on voitu reflek-
toida, oppia ja kokeilla käytännössä? Onko päästy - ja miten - irti elämänhallinta-
ongelmista? Minkälaisia polkuja ja ’pieniä kynttilöitä pimeään’ on syntynyt nuor-
ten elämässä Mahis-kokemuksen ja sen jatkon aikana - ja mitä ohjaajat ovat puo-
lestaan oppineet? Minkälaiset toimintamuodot ovat kirkastuneet parhaiksi viralli-
siksi ja ei-muodollisiksi yhteistyösuhteiksi kunnan ja verkkojen nuorten ja tutorei-
den välillä? Mitkä yhteistyöaloitteet ovat sammuneet - syystä tai toisesta?  

 
Perusongelmaan vastaamisessa pyritään ”empiirisesti todentamaan” ja 
tulkitsemaan hankkeen merkitystä ja vaikutusta nuorten arkisten 
elämänhallintaongelmien kohtaamisen ja voittamisen kannalta; ”salapoliisityön” 
tavoitteena on kaikista eri lähteistä tavoittaa tietoja projektinuorten elämän 
jatkopoluista. Toiseksi, Nuorten Akatemian Mahis-toiminta merkitsee 
ainutlaatuisen ja laajan verkottuneen ja kevyen projektiverkon pyörittämistä, 
minkä oppimisnäkemys asettuu tutkimuskohteeksi. Minkälainen spesifi 
mahdollisuus NA:lle avautuu Mahiksen paradigman myötä: sosiaalipedagoginen, 
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räätälöity ja konstruktivistinen sekä situationaalinen (tilannekohtainen) 
interventioverkko, joka nojaa in- ja nonformaaliin innovatiivisuuteen.  

 
2. Minkälaiset elämänmerkitykset, oppimistavat tai toimintarepertuaarit (Mahiksen 

arviointitutkimuksen ensimmäisessä osassa hahmottui kahdeksan eri toimintakult-
tuuria aina ’learning by doing’ -aloitteista sosiaaliseen terapiaan) auttavat nuoria 
parhaiten päihderiippuvuustilanteissa tai monikulttuurisissa valinnoissa? Mitkä re-
pertuaarit sopivat parhaiten kevyen verkoston maailmaan ja oppimistiloihin, mitä 
näistä ”jää käteen” julkisille toimijoille, verkostoyhteistyölle ja nuorten verkoille. 
Minkä tyyppistä ohjausta ja resursseja erilaisissa toimintamuodoissa tarvitaan – 
ajatellen mallin monistamista ja jatkoa?  

 
3. Mikä on Mahiksen tuoma sosiaalisen ja pedagogisen toiminnan uutuus tai malli 

(oppimisnäkemys) ongelma-alueiden informaaleille tutoreille ja yksilöille, institu-
tionaalisille (lähinnä seutukunnallisille toimijoille)  ja muille sosiaalis-eettisille 
vapaaehtoistoiminnoille (innovaatioiden, vapaaehtoispanosten, instituutioiden, 
ammattilaisuuden ja järjestöperinteiden voimavarat, resurssit ja kontaktipinnat se-
kä kumppanuustoimijoiden suhteiden muutos ja keskinäinen oppimisprosessi)?  

 
Institutionaalisen (kunnallisen, kuntaliittojen ja seudullisen yhteistyön) ja epäviral-
lisen projektiverkon yhteistyö, jännitteet ja oppimisprosessit (synergia)? Tutki-
muksessa evaluoidaan ja konstruoidaan ideaalista mallia erilaisiin toimintaympä-
ristöihin ja konteksteihin. Nuorten syrjäytymisvaara ja sen kohtaaminen merkitse-
vät eri asioita ongelmasta, henkilötoimijoista sekä sosiaalisesta kontekstista ja alu-
eesta riippuen.  

 
 
VÄLIRAPORTIN AINEISTOT JA MENETELMÄT: PIENEHKÖ OTOS, 
MONIPUOLISET DOKUMENTIT JA VERTAILUAINEISTOT 
 
Mahiksen jatkotoiminnan tarkastelulle ja tälle väliraportille antavat hedelmällisen pohjan 
jo aiemmin kerätty haastatteluaineisto ja sen uudet tarkastelut ja tietokoneajot (ohjaajille 
ja nuorille sekä hankkeen alussa että lopussa tehty kysely, yhteensä neljä data-aineistoa) ja 
projektidokumentit (muut selvitykset, hakemus- ja raportointikaavakkeet liitteineen, pe-
rustoimijoiden kokemus, media-aineistot) sekä niiden tarkoituksenmukainen läpiluku, 
luokittelu sekä uudelleentulkinta.  
 
Elokuun alussa lähetettiin ns. selektiivisen harkintaotoksen tavoittamiseksi jo päättyneille 
ja aktiivisessa toimintavaiheessa oleville hankkeille haastattelulomake (Liite II: saatekirje 
ja itse lomake). Kysely toimitettiin hankkeiden ohjaajille: ”Kysely  Mahis-ohjaajille toi-
minnan kokemuksista” (Liite II). Ohjaajat rajautuivat kyselyn kohteeksi ekonomistisista 
syistä. Lomakkeessa kysyttiin luottamuksellisia nuorten (puhelin)kontaktitietoja, joiden 
avulla nuorten tulkinta on jatkossa saatavissa evaluaation empiirisen tarkastelun piiriin.   
 
Aineistoon pyrittiin valikoimaan eri toimintavaiheiden hankkeita eli lukuisia jo muutamia 
vuosia sitten päättyneitäkin projekteja. Tavoitteena oli myös otoksen alueellinen ja 
hanketemaattisen kirjon edustavuus. Jonkin verran päihde- ja maahanmuuttajateeman 
suhteellisesta osuutta otoksessa paisutettiin, koska se on arvioinnin fokuksessa. Otos oli 
laaja: 265 kyselykirjettä noin 600 tapauksen hankehistoriasta. Vanhojen osoitteiden ja 
muiden kontaktiongelmien vuoksi enintään noin 210-220 kirjettä löysi tiensä ohjaajien 
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koteihin. Palautettuja kyselylomakkeita kertyi kuitenkin vain 51, joista kolme oli hylättävä 
puutteellisen tai epäselvän täytön vuoksi4. Uutta kirjettä tai palautuskehotusta ei toimitettu 
potentiaalisille haastatelluille. Nuorten Akatemian sähköpostilistan hyväksikäyttö 
vastausinnon stimuloimiseksi epäonnistui.  
 
Palautusprosentiksi jäi 24 prosenttiin. Verrattuna vuoden 2000 raportin hankkeiden lope-
tusvaiheen Mahis-tutoreiden haastattelun vastausprosenttiin (32 %)5 palaute oli heikko. 
Osa projektitoimijoista oli kesälomalla vielä elokuussa 2003; syyskuussa ei ”sitten enää 
jaksettu vastata” kuului ääni kentältä. Monet ohjaajat ovat vastanneet jo aiemmin kahteen 
evaluaatioon ja muutamiin muihinkin kyselyihin: (yleinen) kyllästyminen kyselyihin on 
Mahiksenkin piirissä ilmeinen. Perussyy heikkoon vastausprosenttiin liittyy kuitenkin 
Mahis-projektin luonteeseen: toimintainnostus ja liikevoima on parhaimmillaan toiminnan 
alussa ja kestäessä. Vuosien päästä on hankala vastata aiemman spontaanin toiminnan 
merkityksistä tai tuloksista. 
 
Seurantatieto nuorten nykyisistä elämäntilanteista ja ”hyvinvoinnista” on myös vaativaa; 
monet aiemmat hankevetäjät ovat vaihtaneet maisemaa hankkeen jälkeen ja eivät ole ko-
taktissa aiempiin hankenuoriinsa. Varsinkin jälkikäteen tehty tutkimus on ”paperinmakui-
nen” eikä elävä ryhmäkään ole mukaan vedettävissä tulkintaan. Monet ohjaajat reflektoi-
vat, kokeilevat ja vaihtavat dynaamisesti myös työpaikkaansa ja erityisesti nuorisoryhmiä, 
joiden kanssa he työskentelevät. Esimerkiksi nuorten vastausinto lopahti ensimmäisen ar-
viointitutkimuksen alkuhaastattelun 40 prosentista loppuvaiheen 21 prosenttiin. Toimin-
nan aktiivivaiheessa saattavat monet osalliset kokea myös jonkinlaiseksi velvollisuudeksi 
vastata kyselyyn ja samalla ”vastata vastuusta ja hankkeen seurannasta”.   
 
Saatua tietoa voidaan kuitenkin pitää melko korrektina perustana projektikokonaisuutta 
ajatellen. Otos ei poikkea dramaattisin tavoin muusta Mahiksesta olemassa olevasta ai-
neistosta. Jopa tyytyväisyysasenteet toiminnasta ja sen onnistumisesta muistuttavat toisi-
aan (vrt. projektiraportoinnit Mahiksen arkistossa). Otos on kuitenkin rakentunut sellais-
ten hankkeiden varassa, joiden itseymmärrys omista tuloksista on keskimääristä parempi. 
Tulkinnan luotettavuutta (reliabiliteettia ja adekvaattisuutta) tuleekin nostaa muiden haas-
tattelu- ja kontrolliaineistojen sekä testaamisen kautta6.  
 
Saadun aineiston pohjalta tehdyt tulkinnat koko Mahikseen osallistunutta ohjaajaryhmää 
ja erityisesti nuorisojoukkoa ja sen projektinaikaista kokemusta ja elämänodotusten muu-
tosta koskien on perusteltava tarkasti. Seurantatietoja on mahdollista verrata muihin toi-
minnan dokumentteihin, neljään kyselyyn, vetäjien tuottamaan dataan, Mahiksessa ja tie-
dotusvälineissä kerättyyn tietoon projekteista sekä erityisesti hakemus- ja raportointikaa-
vakkeisiin. Evaluaatiotutkija on vuoden 2003 aikana kahdessa eri vaiheessa tehnyt syste-
maattisia muistiinpanoja Mahiksen projektihakemuksista ja –raportoinneista. Myös Ma-
his-toiminnan päälliköllä ja kouluttajilla on hyvä tuntuma perustason toimijoihin. Näin 
voidaan olennaisesti nostaa aineiston tulkinnan luotettavuutta.   

                                                 
4 Näiden vastauskuorien tietoja ja avoimia vastauskommentteja on luettu tutkimuksen hyödyksi. 
5  Mahis-nuorten vastausprosentti hankkeiden alkuvaiheessa oli 40% ja projektin päättymisvaiheessa 21%. 
Tutorit vastasivat alkuvaiheessa 43%:sti, mutta lopussa heisänkin intonsa hiukan hyytyi (32%) 
6 Perusjakaumien relevanssi on ollut helppo arvioida: tutkijalla on keskeiset tiedot kaikista Mahis-ryhmistä, 
jotka ovat saaneet tukipäätöksen - näin vastaajaryhmien ja muiden suhteella voi spekuloida ja lisätä tulkin-
nan luotettavuutta. Tutkija on oppinut tuntemaan huomattavan osan vastaajista sekä heidän ryhmistään ja 
konteksteistaan. Ristiintaulukoissa on käytetty X-toiseen testiä ja niiden erotteluvoiman tulkinnassa on tur-
vauduttu myös testikysymysten ja avovastausten apuun. 
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Tulkinnassa on aiemman arvioinnin tapaan huomioitava kolme seikkaa, jotka luonnehtivat 
“vastaamattomia“ tai tutkimuksen kannalta mykkiä ryhmiä. Kaikki nämä ryhmät tai orien-
taatiot on mahdollista eri tavoin huomioida projektin kokonaisarvioinnissa: (1) Ryhmät 
ovat jo hajonneet eli niiden toiminta on keskittynyt ajallisesti joihinkin tapahtu-
miin/tapahtumaan (ryhmät eivät muutoin poikkea vastanneista). (2) Tutkimuksen ja 
”virallisen” kontrollin vastaiset ryhmät, joilla on ollut kiinnostavia ja epäsovinnaisia 
toimintavaihtoehtoja, eivät halua avautua teknokraattiselle hallinnalle. 
 
 (3) Toiminnan muodoista ja tuloksistaan epävarmat, kilpailevat tai ’tervejärkisyyttään’ 
korostavat ryhmät saattavat jättää vastaamatta ja se on jonkinlainen puolustusreaktio tai 
ilmaus projektitoimijoiden identiteettiongelmista. Ollaan lähellä yhtä tämän väliraportin 
perustulosta: vuosien ”Mahis-kokemus” kehittää omia käsivarsiaan ja generoi omia inno-
vaatioitaan jopa niin, että useissa hankkeissa koetaan kehitys- ja muutospaineita. Mahis-
toimintatavasta onkin muotoutunut jonkinlainen brandi, josta voidaan projektien margi-
naalisista taustoista huolimatta puhua ilman häveliäisyyden poskipunaa - mutta samalla se 
merkitsee myös kehityshaastetta kaikille mukanaolijoille. Vastaajien joukossa hyvin kou-
lutetut olivat aktiivisia – vaikka kysely ei ollut aiempia vaativampi. Professionalismin ja 
vapaaehtoisen sosiaalisen vastuun ja rauhan yhdistäminen – jo aiemmin pohdittu Mahik-
sen perustava dialektiikka – vaatii uutta huomiota myös vetäjien arjen tasolla: ”Relax, 
Mahis!” 
 
Datan keräämisessä ollaankin koko ajan eräänlaisen paradoksin edessä: mitä lähemmäksi 
syrjäytyneiden nuorten kovaa ydintä, ja tätä tavoittelevia käytännöissä epävarmoja tai 
epäsovinnaisia toimintakulttuureja ja toimijoita tullaan, sitä vähemmän on saatavissa ’vi-
rallista’ aineistoa. Konventionaalit, onnistuneet ja sopivasti ’miksatut’ toimintaryhmät 
vastaavat aktiivisesti. Osin tutkimukseen suhtaudutaan kuten ylipäänsä hallintoon: epä-
muodolliset marginaalia koskevat ratkaisut tapahtuvat usein varjossa eikä sinne haluta 
päästää minkäänlaisia kontrollin valoja tai käsivarsia. Ongelmien ja niiden ratkaisutapojen 
hallintayrityksestä on toimijoiden haastattelussakin kysymys. Lienee myös selvää, että 
marginaalia kohtaavien informaalien projektien ”stressaaminen” tiedonkeruukaavakkeilla 
on eettisesti kyseenalaista. Tutorin konkreettinen tilanne suhteessa ryhmään tai sen nuor-
ten projektin jälkeiseen tilanteeseen on myös tärkeä: jollei hanke tai sen nuoret enää kieh-
do, liikuta tai inspiroi (hyvässä tai pahassa) tutoria ei myöskään vastaaminen kyselyyn 
tule ajankohtaiseksi.   
 
 
VASTANNEIDEN JA OHJAAJIEN PROFIILI 
 
Kyselyn ja eri lähteiden valossa (ks. seuraavat kuviot) näyttää siltä, että Mahis-tutorit ovat 
nyt vanhempia kuin kyselyssä kolme-neljä vuotta sitten. Tulos on luonnollinen: hanke-
toimijat ja vastaajat ovat osaksi samoja kuin aiemmin ja he ovat ikääntyneet. Perusaktiivi-
joukko on nuorekas (1971-80 syntyneet, 42%), mutta tätä nuoremmat ovat ainakin tu-
losarvioinnista sivussa. Voikin olla, että Mahis kytkeytyy aika vahvasti juuri tiettyyn su-
kupolveen, joka tuli mukaan verkoston perustamisvuosina ja jatkaa kuvioissa. Mutta oh-
jaajien joukko myös uudistuu, Mahis-koulutuksia järjestetään edelleen tiiviisti. Ikäryhmät 
ovat myös rikkaus; onneksi viime vuosien ohjaajista kolmannes on yli nelikymppisiä. 
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SYNTYMÄVUOSI

20 / 42%

14 / 29%

14 / 29%

1971-1980

1961-1970

-1960

 
SUKUPUOLI

12 / 25%

36 / 75%

mies

nainen

 
Sen sijaan miesohjaajien määrä on pysynyt samana kuin alkuvuosina (25%). Alkukankeu-
den ja varovaisuuden jälkeen miehet ovat 2000-luvun myötä mukana ”feminiinisillä” toi-
mintakentillä. Myös sukupuoliperustaiset tutorroolit ovat saattaneet sekoittua ja sukupuo-
lirooleista verkostossa voidaan jo puhua leikillisestikin. Miesten mukanaolo hankkeessa 
takaa myös sen, että miehiset erityisrepertuaarit – pojille erityiset toimintatavat ja ikäryh-
mäteemat, miesauktoriteettien tarve, toiminnallisuus ja jonkinlainen ”käytännöllinen reto-
riikka” (kielellisen dialogin vastapainona) – ovat mukana hankekuviossa. Ohjaajavastuut 
eivät ole kuitenkaan lineaarisia; aina naiset tai kokeneet tytöt eivät koordinoi tyttöryhmiä 
ja miehet ”muhi keskenään”. Ristiintaulukoissa näkyy selvästi se, että miehiset ohjaajat 
ainakin uskovat hallitsevansa useita projektien ongelmia ja ongelmaryhmiä yht’aikaisesti; 
samoin he uskovat tiukemmin toimintansa tuloksellisuuteen. Ehkäpä Mahikseen valikoi-
tunut maskuliininen toimijajoukko on naisten kanssa alalla kilpaillutta kompetenttia, 
herkkää väkeä, joka harkiten kuvaa aktiivisuuttaan yleensä miehille keskeisellä tulokselli-
suuden ulottuvuudella. 
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Seuraavat kuviot kiteyttävät tietoja kyselyn vastaajien koulutus- ja työtaustasta. Vastaajien 
koulutus- ja työelämäkokemuksen kasvu, joka on osaltaan seurausta jo pitempään Mahik-
sessa toimineiden tutoreiden ammattiurien edistymisestä, on ilmeistä. Vapaaehtoisten 
kynnys lähteä toimimaan Mahis-ryhmien kanssa. Lisäksi Mahis-koulutukset muuttuivat 
Yhteisvastuukeräyksen päättymisen jälkeen maksullisiksi vuonna 2000. Tämä karsi pois 
täysin vapaaehtoispohjalta toimivia aikuisia. 
 
Vaikka kyselykaavake ei ollut aiempaa vaativampi, sen pituus ja tavoite kartoittaa 
aiempienkin vuosien kokemusta ja nuorten elämäntilanteita saattoi johtaa siihen, että 
hyvin koulutetut vastasivat kyselyyn. Nämä seikat eivät kuitenkaan selitä kaikkea: voi 
todeta, että aktiivisin Mahis on vuosien kuluessa muokkaantunut entistä vahvemmin sekä 
koulutuksessa että työelämässä kouliintuneiden ammattilaisten hankeverkoksi. Vain joka 
kymmenes vastaaja tulee peruskoulutettujen toimijoiden ulkopuolelta. Myös 
opiskelijoiden määrä on selkeästi pudonnut. Mahiksen alkuperäinen ajatus maalikkojen ja 
tavallisten kansalaisyhteiskunnan aktiivien rekrytoinnista Mahiksen verkon kantajiksi on 
kunnianhimoinen.  
 
Mahis-ryhmien yleisimmät taustatahot ovat Mahiksen tilastojen mukaan kunnan 
nuorisotoimi (38 %), koulutoimi (17 %), sosiaalitoimi (10 %), seurakunta (12 %) ja 
Suomen 4H-liitto (19 %). Nämäkin tiedot osoittavat, kuinka toimijoiden ammatillisen 
orientaation lisäksi heidän toimintapositionsakin tulevat usein kunnan instituutioiden 
sisältä (63%). Näkökulmassa otetaan Mahiksen resurssi käyttöön, julkisen käsivarren ja 
toimintatavan jatkeeksi. Tämähän on periaatteessa ihan ok! – Mahis-ryhmä toimii herkästi 
ja tehokkaasti pitkälle riippumatta sen organisointitahosta. 
 
Toisaalta kaikkien potentiaalisten toimijoiden koulutustaso ja kvalifikaatiotaso on 
Suomessa noussut – aina niin, että nuorten sukupolvien keskuudessa lähes kaikilla on 
vähintään keski-asteen koulutustodistus taskussaan. Voi kuitenkin olla niin, että 
kansalaisaktiivisuudelle avoin ja joustava verkostohanke kuten Mahis helposti vuosien 
myötä ammatillistuu. Näin kansalaisyhteiskunnan uudet resurssit, yhteyksiä luovat 
sillanpääasemat ja synergia jää helposti saavuttamatta.  
 
Kuten muistakin vapaaehtoistyön ja kolmannen sektorin tutkimuksista voi päätellä, 
yhteiskuntamme on ”stressinen”, tiukasti organisoitu ja sellaista uutta resurssia, joka olisi 
vapaaehtoistyön käytettävissä, on hankala mobilisoida. ”Portfolioyhteiskunta” saattaa 
kolonisoida kansalaistaitoja osaksi yksilöiden kilpailukompetensseja ja 
kansalaisyhteiskuntaan laajentuvaa ”refleksiivistä henkilökohtaista ammattilaisuutta”7. 
Ajattelu voi kahlehtia vapaaehtoisten intoa ja autonomiaa. Usein vapaaehtoistyö 
refleksiivisen nuoriso- tai sosiaalityön suunnassa liittyy toimijoiden kulttuurisen 
pääomaan tai (palkka)työhön. Mahiksessa tulisikin pohtia sitä, kuinka ”aito 
vapaaehtoisresurssi” voitaisiin rekrytoida hommaan mukaan niin, etteivät alalla uudet 
toimijat heti miten joutuisi tutor-vastaajiksi vaan saisivat aikaa ja tilaa oppia alueen taitoja 
ja itseluottamusta, joka on vastuunoton edellytys.                   
 

                                                 
7  Ks. kriittistä arviotani Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) nuorisotyön ja kansalaistoiminnan 
opetussunnitelmasta: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/pdf/Paakkunainen_2.pdf  
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KOULUTUS

5 / 10%

13 / 27%

5 / 10%

21 / 44%

1 / 2%

1 / 2%

2 / 4%

jokin muu

korkea-aste

täydennyskoulutus

keskiaste

ammattikoulu

lukio

peruskoulu

 
VASTAAJIEN NYKYINEN ASEMA

2 / 4%

7 / 15%

39 / 81%

kotona

koulutus

palkkatyö

 
 
MAHIS-KOULUTUS: OIVA KEKSINTÖ 
 
Mahis-koulutus8 on kehittynyt ja hioutunut vuosien myötä. Se on ekonomistinen ja 
tehokas tapa motivoida, innovoida ja mobilisoida uusia ohjaajia. Koulutuksen 

                                                 
8 www.nuortenakatemia.fi/mahis -sivujen mukaan: ”Nuorten Akatemian järjestämissä kaksipäiväisissä 
Mahis-koulutuksissa kouluttajina toimivat Nuorten Akatemian kouluttamat kouluttajat. 20 Mahis-
kouluttajaa ovat pääsääntöisesti Nuorten Akatemian jäsenjärjestöissä toimivia kouluttajia. Osa kouluttajista 
toimii myös Mahis-tutoreina./// Nuorten Akatemia järjestää kouluttajakoulutuksia uusille kouluttajille parin 
vuoden välein. Kouluttajille järjestetään myös jatkokoulutuksia./// Mahis-toiminnan käynnistyessä vuonna 
1998 koulutettiin 100 viestinviejää toimimaan alueellisina yhteyshenkilöinä ja tiedottajina. Pääasiasta kun-
nista, seurakunnista ja Suomen 4H-liitosta tulleet viestinviejät koulutettiin tehtäväänsä. 
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vaikuttavuus (ks. seuraava kuvio) on kasvanut; se on viimeisen kolmen vuoden aikana 
lujittunut (v. 2000 70% uskoi Mahis-koulutuksen myönteiseen vaikuttavuuteen). Toiseksi, 
hyvin koulutetut tämän väliraportin surveyn vastaajatkin ovat huomanneet, minkälainen 
pitkäaikaismerkitys Mahis-koulutuksella on. 800 Mahis-koulutuksen läpikäynyttä aktiivia 
muodostaa valtaisan verkoston. Koulutuksen epävirallinen vuorovaikutus ja oppi kurssilla 
ja varsinkin sen jälkeen hakee vertaansa vuosituhannen vaihteen suomalaisessa 
vapaaehtoistyössä. Kansanliikkeet aiemmin pystyivät samaan, nyttemmin vain ehkä 
työpaja-kulttuurin nousu 1990-luvulla artikuloi samalla tavalla uutta virtaa marginaalin 
nuorisotoimintaan. 

MAHISKOULUTUKSEN MERKITYS

11 / 23%

37 / 77%

ei vaikuttanut

vaikutti

 
Voikin olla niin, että viikonloppukurssien suora anti tai sisältö ei olekaan 
verkostokoulutuksen ydin. Juuri epävirallinen sidos, kokemustenvaihto ja projektiharkinta 
(refleksiivisyys) nousevat peruskokemukseksi. Tämän on täytynyt olla kouluttajien 
tiedossa. Spontaanisuuden varassa elävät vapaaehtoistoimet tarvitsevat toimijoiden 
omaehtoista aktiivisuutta ja se puolestaan kehittyy autonomisen vertaiskokemuksen 
koettelun myötä. Mahis-koulutus on tila tälle. Joku vastaaja oppii koulutuksessa realismia: 

                                                                                                                                                   

Osa viestinviejistä toimii nykyään paikallisten vertaistukitapaamisten koollekutsujina ja Mahis-tutoreina. 
Mahis-tapaamisten koollekutsujia toimii parilla kymmenellä paikkakunnalla ympäri Suomea./// Mahis-
koulutus antaa käytännön harjoitusten kautta valmiuksia toimia aikuisohjaajana eli Mahis-tutorina nuorten 
ryhmässä ja innostaa vaikeassa elämäntilanteessa olevaa nuorta aktiiviseen toimintaan. Koulutus on 
tarkoitettu vapaaehtoisesti tai ammatikseen nuorten kanssa toimiville aikuisille, joilla on aikaa, halua ja 
vahvuutta toimia nuorten ryhmän ohjaajana.  

Kaksipäiväisen (16 tuntia) Mahis-koulutuksen hinta on 100 euroa. Hintaan sisältyy 100-sivuinen 
koulutusmateriaali eli Ohjaajan kansio. Koulutuksen jälkeen ohjaajat liittyvät Nuorten Akatemian 
ohjaajaverkostoon ja heillä on mahdollisuus hakea nuorten ryhmän kanssa 500 euron toimintatukea Mahis-
projektin kuluihin.///Mahis-tutorit muodostavat yli 800 ohjaajan verkoston. Ohjaajille järjestetään 
vertaistukitapaamisia useilla paikkakunnilla ja tilataan Nuorten Akatemia -lehti. Mahis-tutorit saavat tietoa 
Nuorten Akatemian ja sen yhteistyökumppaneiden tarjoamista mahdollisuuksista, kuten jatkokoulutuksista 
ja kilpailuista, myös kuukausittain lähetettävästä sähköpostitiedotteessa ja Uutiskirjeissä.///Mahis-
koulutuksia voidaan järjestää yhteistyössä esimerkiksi kunnan, paikallispiirin, yhdistyksen tai oppilaitoksen 
kanssa. Kouluttajina toimivat Nuorten Akatemian kouluttamat Mahis-kouluttajat.” 
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”Odotukset oli suuremmat, kuvittelin pystyväni parempaan.” Useimmat kuitenkin 
tarkentavat kuvaa projektin ja itsensä rajoista, uskaliaista aloitteista ja luottamuksesta 
nuorten juttuihin, mutta samanaikaisesta realismista: ”Antoi itseluottamusta ja 
työvälineitä” / ”Ryhmiä on tullut sen jälkeen vedettyä enemmän kun on löytynyt 
taloudellista tukea.” / ”Materiaalipaketti oli hyvä, se inspiroi.” / ”...taitoa rohkaista 
nuoria itse tekemään.” / ”Sen perusteella valitsimme kohderyhmän, antoi paljon  
valmiuksia.”/”Kuuli muitten kokemuksia, tuli tunne, että oma juttu on ihan hyvä.” / 
”Nuorille tulee antaa vastuuta sekä aikaa toteuttaa omaehtoisesti.” 
 
 
MAHIS-TUEN JAKAUTUMISESTA JA KÄYTÖSTÄ 
 
”Vuoden 2003 loppuun mennessä Mahis-tukea on jaettu nuorten hankkeelle 400 000 
euroa 500 euron toimintatukina. Valtaosa hankkeista on toteutettu pelkästään Mahis-
tuella. Mahdollista lisärahoitusta on kerätty järjestämällä erilaisia tempauksia, kuten 
myyjäisiä tai discoja. Useimmilla hankkeilla on yksi taustataho, enimmillään niitä on ollut 
viisi. Taustatahot ovat tukeneet projekteja lisärahoituksen lisäksi antamalla nuorten 
käyttöön kokoontumistiloja, harrastusvälineitä jne.” (www.nuortenakatemia.fi/mahis 
tammikuu 2004.)  
 
Erityisesti pienten järjestöjen kohdalla Mahis-tuki on usein ollut sysäys pysyvän 
toiminnan aloittamiselle tai laajentamiselle. Suurin osa Mahis-tuesta on kulunut 
materiaalihankintoihin (31 %), ruokakuluihin (20 %) ja matkakuluihin (19 %). 
 
 PROJEKTEJA (kpl) TUKEA (euroa) TUKEA/asukas 

Uusimaa 117 58 400 0,045 

Itä-Uusimaa 6 3 000 0,034 

Kanta-Häme 22 10 900 0,066 

Päijät-Häme 18 9 000 0,046 

Kymenlaakso 32 15 900 0,084 

Etelä-Karjala 23  11 400 0,083 

Etelä-Suomen lääni 218 108 600 0,053 

Varsinais-Suomi 43 21 500 0,048 

Satakunta 19 9 500 0,040 

Pirkanmaa 45 22 500 0,050 

Keski-Suomi 120 59 800 0,230 

Etelä-Pohjanmaa 20 10 000 0,051 

Pohjanmaa 16 8 000 0,046 

Keski-Pohjanmaa 9 4 500 0,063 

Länsi-Suomen lääni 272 135 800 0,074 

http://www.nuortenakatemia.fi/mahis
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Etelä-Savo 52 25 700 0,152 

Pohjois-Savo 23 11 500 0,045 

Pohjois-Karjala 41 20 500 0,119 

Itä-Suomen lääni 116 57 700 0,097 

Pohjois-Pohjanmaa 53 26 500 0,073 

Kainuu 21 10 500 0,115 

Oulun lääni 74 37 000 0,082 

Lapin lääni 121 60 300 0,310 

Ahvenanmaan lääni - - - 

KOKO SUOMI 801 399 400 0,08 

    
Taulukko hankkeiden alueellisesta jakautumisesta on puhutteleva. Se antaa alueiden 
sosiaalisen toiminnan pohtijoille ja intellektuelleille päänvaivaa. Näyttäisi siltä, että Lapin 
lääni (0,31 € tukea/asukas),  Keski-Suomen maakunta (0,23€), Etelä-Savo (0,15€), 
Pohjois-Karjala (0,12€) ja Kainuu (0,12€) nousevat tuen intensiivisessä käytössä 
tarkastelun kärkeen. Kasvun keskukset (varsinkin Uusimaa, lukuun ottamatta Jyväskylän 
ympäristöä), yllättäen kaikki talkoo-pohjanmaan maakunnat ja muutamat ennakkoon 
arvaamattomat väli-suomen maakunnat eivät näyttäisi tarvitsevan Mahiksen tyyppisiä 
resursseja. Ne luottavat markkinoiden ja julkisen sektorin infrastruktuuriin ja 
”tehokkaampiin” työkaluihin.  
 
Onkin selvää, että juuri periferia-suomen nuorten harrastustoiminnan, markkinatarjonnan 
ja näitä resurssoivan julkisen tuen ja palvelutoiminnan niukkuudet ja toisaalta Mahikselle 
läheisen julkisen sektorin (63% kaikista hankkeista) ja Suomen 4H-liiton sekä kirkon 
(31%) toimintaintensiteetti selittävät Mahiksen suosikkialueita. Julkisen sektorin ja 
järjestöjen ”tulisielut” ja mobilisaatio antavat esimerkkiä, toiminta kumuloituu 
organisaatioissa ja alueilla. Kuva alueellisesta jakautumisesta antaa meille näin 
sosiaalisesti hiukan ilkeän ja epätasa-arvoisen kuvan hyvinvointi-suomesta?  
 
 
TOIMINNAN PIIRIIN TULLEET NUORTEN RYHMÄT  
JA KOHTAAMISESSA ONNISTUMINEN 
 
Seuraava taulukko antaa suuntaa arviolle toiminnan piiristä ja mukaan saatujen 
nuorisoryhmien kanssa toimimisesta – onnistumisesta. Arviointi on väkisinkin karkeaa, 
ongelmat ovat päällekkäisiä; sekä ongelman että siinä selviytymisen arviointi on vaikeaa, 
toimija- ja kontekstikohtaista. Mahiksen toimintasapluunat ovat tässäkin suhteessa 
hioutuneet ja painottuneet  hiukan uusin tavoin. Vertailu hiukan parantaa arvioinnin 
korrektiutta.  
 
Maahanmuuttajien ja etnisten ongelmien kanssa painivat ryhmät ovat lisääntyneet ja 
niiden myönteinen kohtaaminen ratkominen on kyetty sateenvarjoprojektissa turvaamaan. 
Hyvä linjaa tukevat entistä paremmin resurssoitu projektitoiminnan viiteympäristö 
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Suomessa, mutta toisaalta monet monikulttuurisen Suomen sosiaaliset ongelmat ja 
’rakenteistuminen’ sekä kulttuurisen marginalisaation kulku ovat vasta nyt kaikessa 
vakavuudessaan nousemassa esiin. Toinen tämänhetkisen Mahiksen strategian fokus, 
ennaltaehkäisevä ja tukimuotoja etsivä päihdetyö, on jotenkin mukana useimmissa 
hankkeissa. Sen kohtaaminen on eräällä tavalla arkistunut: sekä selvästi onnistuneet että 
rajansa ja karinsa löytäneet yritykset ovat jääneet sivuun ainakin tämän kyselyn valossa. 
Projektivetäjillä alkaa olla kokemuksia monista hankkeista: Mahiksen mielekkäät ja 
realistiset toimintakuviot alkavat piirtyä esiin. Se voi olla myönteinen merkki toiminta-
alueella, jolla operointi lyhytaikaisilla hankkeilla on vaikeaa ja realististen toimintatapojen 
hallinta vaatii nuorten ikäryhmien ja ”kasvun vaiheiden” tunnistamista. Turha hankkeita 
legitimoiva ”lätinä” helposti täyttää ”preventiivisen” (ennaltaehkäisevän) 
toimintakulttuurin aktiivitapaamisia, Mahiksessa huume- ja alkoholiaddiktioista vapaa 
elämäntapa tulee liittää sopivankokoisiin vaihtoehtoihin ja projektin itseymmärrykseen. 
Tuloksia on.   
 
Koulupudokkaiden kontekstissa ei ehkä toimita ihan entiseen malliin ja tehokkaasti. 
Toisaalla kouluongelmien vyyhden toinen puoli – esim. koulukiusaamisen kohteena olo – 
on intensiivisen ja tuloksistaan tietoisen toiminnan kohteena. Tätä tietoa tukee myös ajatus 
”henkisten” (mielenterveys)ongelmien ja identitettituskien keskeisyydestä Mahiksen 
onnistuneena sapluunana. Hankkeiden yhteys julkiseen sektoriin ja pedagogian 
ammattilaisiin tukee tätä orientaatiota ja on ilmaus siitä, että jotkin aiemmin esiin nousseet 
(koulun virallinen professionalismi, tiukat aikataulut ja palkkatyönormit) ongelmat 
opettajayhteistyön suunnassa on voitettu. 
 
Sosiaalisella ulottuvuudella jo aiemmin korostettu ”syrjäseutu-suomen” 
niukkuusongelma (marginaalin käsivarret, harrastukset) oirehtii tässäkin, ongelma on 
entistä paremmin Mahis-aktiivien agendalla. ”Antoi syrjäseudulla hetkellisen 
harrastusmahdollisuuden”. Myös toimintamuodot ovat jalostuneet ja muokkautuneet 
harvaanasuttujen seutujen tarpeiden mukaan. Työttömyys ja asunto-ongelma eivät isoina 
”ulkoisen elämänhallinnan” (yhteiskunnalliset rakenteet ja niiden mukaiset 
odotushorisontit nuorten elämässä, esim. työelämässä) ongelmina ole säilyneet Mahiksen 
pääkuviossa, vaikka ne toimintamaisemassa tiedostetaankin. Tutkittu (Raportti 2000, 13-
14) Mahiksen ikäryhmä – 15–16-vuotiaat ydinjenginä - rajaa toimintamaisemaa tässä. 
Sosiaalinen, harrastus- ja koulutuspolutus täsmentyy perushaasteena. Silti suoranaisia 
työllistämisaloitteita ja asuntoapujakin Mahiksessa löytyy. Useimmiten ne näyttäisivät 
liittyvän suhteellisen hyvin jaksaviin nuoriin ja heidän hankaliin elämänvaiheisiin: oikein 
ajoittuneet toimet voivat olla ”luojan lykky” ja marginalisaatiopolun katko. 
 
Mahis kevyenä ja ”pienten kynttilöiden” sytyttäjänä voikin keskittyä ulkoisen ja sisäisen 
elämänhallinnan (jotenkin nuoren arkisten valintojen piirissä olevan maailman ja 
harrastusten R 2000, 75-79) yhteyksiin: kuinka löytää omien ongelmien käsittelytilaa – 
merkityksiä ja vaihtoehtoja sille! Lain kanssa hankauksiin ja kotinsa ulkopuolelle 
”joutuneet” nuoret edustavat monesti syrjäytyneiden ”kovaa ydintä” ja heidän 
toimintapiirissään tulosten aikaansaaminen on vähintäänkin vaikeata. Mutta silti juuri 
nämä ryhmät nousevat edelleen Mahiksen agendalle, vaikka alkuvuosien idealismi tässä 
suhteessa onkin hiukan karissut. Monet surveyn vastaajista alleviivaavatkin sitä, kuinka 
”meitä pidettiin hulluina, kun keräsimme seutukunnan vaikeimmat kaverit juttuumme 
mukaan”. Varsinkin (pienissä) yhteisöissä, joissa toimijat tuntevat ”ongelmatapaukset” ja 
toisensa, tällainen rajanveto toistuu. ”Joku välittää...” 
 



 
 16 

Tämä Mahiksen spesialiteetti – oppi erilaisten ”pikkujuttujen kautta” (vrt. Raportti 
2000) – on edelleen kantava ajatus projektien toimintamaisemassa. Opitaan laittamaan 
ruokaa, löydetään puhekontakti kavereihin, voitetaan itseilmaisun ongelmia 
leirikäytännöissä. 83 % vastaajista raportoi tällaisista opeista. 15 % jäi empimään niiden 
perään ja vain yksi vastaaja pois sulki opitut sisäisen elämänhallinnan pikku polut. 
  
Tuoreen haastattelun tiedot viittaavat myös siihen, että nuorten ulkonäköön tai 
ruumiinvammaan (invalidius) liittyvät ongelmat ovat yleisiä ja sillä tavoin frustroivia, 
että Mahiksen toimintarepertuaarit voivat entistä menestyksellisemmin kohdata ne. 
Elämän menestymisongelmien yksilöllistyminen ja nuorten rujot fyysiset 
toimintaongelmat nousevat luontevasti esiin verkostoaktiivien ja pedagogisten 
ammattilaisten keskuudessa. Mahiksen interventio voi puuttua juuri nuorten 
kynnysongelmiin – löytää itselleen turvallinen – ”ei joka käänteessä loukkaava tai 
vajavaisuutta aktualisoiva” - ryhmä ja voittaa liikkumiseen ja harrastamiseen liittyvät 
resurssiongelmat. 
 
Yhteenvedonomaisesti voisi väittää, että Mahis on hionut itseään, perustellut elävää 
verkostoaan ja löytänyt maahanmuuttajatyön ja päihdetyön realistiset puitteet, 
joiden taustalla on maahanmuuttaja- ja päihdepoliittiset ohjelmat ja kasvavat sosiaaliset 
ongelmat. Päihderiippuvuus ja maahanmuuttaja-ongelma liittyvät muihin 
marginaalisaatio-ongelmien vyyhtiin. Ja on vaikeaa ajatella, että Mahiksen kaltaista 
projektikokonaisuutta – jossa ei dramatisoida omaa ratkaisevaa roolia vaan liikutaan 
sosiaalivaltion ja pedagogian katvealueilla, lähellä ongelmanuoria – voisi korvata muilla 
työ- ja toimintamuodoilla. Refleksiivisen, toimintakontekstia radikaalisti pohtivan, 
sosiaalisesti henkilökohtaiselle tasolla välittävän, arkisten (harrastusten tuoman) 
vaihtoehtoisten merkitysten ja ennaltaehkäisevän työmuodon edut on noteerattu 
hienosti myös parin vuoden takaisessa Kivistön huumetyöryhmän raportissa, hallituksen 
päihdepoliittisessa kannanotossa ja monikulttuurisuutta vaalivan kehittämiskeskustelun 
dokumenteissa (esim. ETNO, Suurpää 20039). 
 
Miten toimintanne kohtasi seuraavat nuorisoryhmät?: 
 Myönteisesti % 

(suluissa tieto 
vuodelta 2000)  

Vaikea sanoa / ei 
tullut mukaan 
toimintaan % 
(suluissa tieto v. 
2000)  

Ongelmallisesti 
% (suluissa tieto 
vuodelta 2000) 
 

Maahanmuuttaja       29      (27)      69     (72)       2     (2) 
Etninen ongelma       23      (21)      77     (77)       -      (2) 
Henkisiä ongelmia       75      (81)      23     (17)       2     (3) 
Ruumiillinen vamma       19       (9)      81     (91)       -      (-) 
Työtön       17      (29)      83     (69)       -      (2) 
Koulupudokas       48      (61)      48     (36)       4     (3) 
Ei asu vanhempien luona       40     (45)      54     (51)       6     (4) 

                                                 
9  Suurpää, Leena (2003) Maahanmuuttajanuoret suomalaisessa koulussa –keskustelufoorumi. Etnisten 
suhteiden neuvottelukunta. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/pdf/koulufoorumiraportti.pdf 
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Ongelmia lain kanssa       42     (61)      56     (37)       2     (1) 
Asunto-ongelma       19     (17)      79     (83)       2     (5) 
Toimeentulo-ongelma       42     (47)      56     (53)       2     (-) 
Päihdeongelma       65     (73)      31     (17)       4    (10) 
Syrjäseudun ongelma, 
esim. yksinäisyys 

 
      54     (47) 

 
     40     (47) 

 
      6     (6) 

Kärsii koulukiusauksesta 
tai muu kouluongelma 

 
      71     (68) 

 
     27     (28) 

 
      2    (4) 

Fyysinen ulkonäkö 
ongelmana 

 
      33     (24) 

 
     65     (76) 

 
      2     (-) 

Jokin muu       19     (42)      75     (54)       6     (4) 
 
 
KIITETTÄVÄT ARVOSANAT:  
ITSEKEHUA VAI VAIKUTUSARVIOTA? 

 
Seuraavat leipäkuviot – joiden merkitystä toiminta-arviossa tulee tietenkin monin tavoin 
pohtia - toistavat aiemman arviointikartoituksen (Raportti 2000) myönteistä kuvaa hank-
keen onnistumisesta ja vaikutuksista. Kiitettäviä arvoja on nyt enemmän – ja tyydyttävät 
arvosanat puuttuvat kokonaan (Raportti 2000, 53-54). 
 

HANKEARVOSANA

6 / 13%

27 / 56%

15 / 31%

keskinkertainen

hyvä

kiitettevä

 
                                           
Kun samat vastaajat pohtivat projektien ”vaikutusta” (joka on luonnonilmiöitä muistuttava 
termi ja yksinkertainen) nuoriin, arvolataukset ovat lähes identtiset. Tämä tuo eteemme 
tärkeän seikan: vähintäänkin evaluaatiossa ilmenevän tutoreiden toimintahorisontin ja 
ajatuksen toiminnan tavoitteista ja tuloksellisuudesta sekä ”auktoritatiivisesta” yleisöstä. 
Toimijoille ei ole olemassa ”tyylipisteitä tai sinänsä hyvää (olemuksellista, 
essentialistista) toimintaa, vaan itse arkitoiminnan ’vaikutus’ on todistus.  



 
 18 

VAIKUTUSARVOSANA

1 / 2%

7 / 15%

26 / 54%

14 / 29%

tyydyttävä

keskinkertainen

hyvä

kiitettevä

 
                                   
MAHIKSEN PITKÄAIKAISTULOKSET: JATKUVA JA YHTÄ HANKETTA 
LAAJEMPI VASTUULLINEN KATSE JA HUOLI MAHIS-NUORTEN 
ELÄMÄSTÄ 
 
Arvioijatutkija ja Nuorten Akatemia sopivat tästä väliraportista. Tavoitteena oli 
evaluaatiossa ”haarukoida” ja erilaisin lähtein koetella Mahis-toiminnan 
pitkäaikaisvaikutuksia ja tuloksia. Tämä haastava tehtävä on relevantti, vaikka 
syrjäytymishankkeisiin liittyvät ”tulosten” mittaaminen, operationalisointi ja evidenssi 
(todistusvoima ja –tapa) ovatkin sangen hankalia. On mahdotonta pois sulkea ’väliin 
tulevia’ tekijöitä, yksilökohtaisesti erilaiset seikat voivat aktualisoida ”toisen 
mahdollisuuden”, voi puhua myös ”positiivisesta marginaalisuudesta...ja 
toisinajattelusta”.... relativismia voisi jatkaa loputtomiin. Itse uskon, että tuloksia on ja 
niitä voi todentaa miksaamalla aineistoja ja poliittis-praktisin, koetelluin tavoin.  
 
Eri dokumentit (aineistotriangulaatio) huomioonottaen voi sanoa, että Mahiksella on ollut 
monia pitkäaikaisvaikutuksia nuorten keskuudessa. Mahis on vähintäänkin mukana 
tällaisessa kehityksessä ja sen mahdollistamisessa.  Mahis on löytänyt paikkansa – 
pienimuotoiset, mutta tarkat toimintatavat, ovat vallalla ja valtaosa sen 
toimintapiirissä olleista nuorista ovat nyttemmin ikäryhmänsä elämänmenossa 
mukana ja – mikä kaikkein ilahduttavinta Mahis jatkuu tai muuttuu joksikin 
toiseksi jatkokuvioksi. Verkoston pienimuotoiset aloitteet ovat yleensä johtaneet 
jatkotyömuotoihin – henkilökohtaisen räätälöidyllä tai ryhmän tasolla. 31%:lla nuorista on 
henkilökohtainen, räätälöity jatkoyhteys Mahiksen tai muissa sosiaalisissa verkoissa. 
Yhteinen jatkovisio on 48 %:lla ja ”järjestetystä jatkoyhteistyöstä” puhutaan  52:ssa 
tapauksessa. Toisaalla selviää, että ”jatkotoiminta on mahdollista 75 %:ssa hankkeita”. 
(Ks. elämäneväitä koskeva seuraava taulukko.) Vastausluvut kontrolloivat toisiaan ja ovat 
hyvin todennettuja ja loogisia: räätälöidyt ja yhteiset jatkotoimet koskettavat kolmea 
neljännestä hankkeista!  Mahis-projekti on merkinnyt jatkuvaa ja yhtä hanketta 
laajempaa vastuullista katsetta ja huolta Mahis-nuorten elämästä. 
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Vastaava orientaatio on tuonut tulosta esimerkiksi Kainuun ja Kollismaan Youth Rise- ja 
Mestari-kisälli –hankkeissa (1999-2005), joita olen sensitiivisesti tarkastellut. Sielläkin 
muutamat tukihenkilöt jaksavat jatkaa hankkeesta ja sosiaalisesta piiristä toiseen; ihmiset 
ikävaiheineen ja konteksteineen, ryhmädynamiikkoineen tulevat tutuiksi. Vain 
pitkäaikainen vastuullinen sosiaalinen huoli ja katse voi tuottaa tuloksia 
(kovan)marginaalin kanssa. Tämä viime vuosien aikana omaksuttu perusasenne todentuu 
Mahiksessakin.  
 
Ongelmien varjot tunnistetaan, jotkut elävät vaarallisilla sivupoluilla, joutuvat 
laitoshoitoon ja ruumiitakin on tullut. Mutta perusturvallisuudesta on yritetty huolehtia; 
tutorit vastaavat selkokielisesti ja luotettavasti nuorten nykytilannetta kartoittavaan 
kysymykseen. Avovastauksissa on vain yksi tyhjä tila ja yksi kysymysmerkki – muut 
vastaavat, jolleivät muuten niin kertomalla paikkakuntamuutosta. Ja jälkikäteistarkkailu 
vahvistaa monipolviset jatkopolut ja –kontaktit sekä sen, että valtaosa mukana olleista 
nuorista käy koulua, valmistuu, jopa seurustelee ja on vallannut itselleen elintilaa ja 
rohkeutta. Kuva on uskottava vastaajien hankkeiden suhteen; kokonaiskuva Mahiksesta ei 
tietenkään ole ihan näin positiivinen (vrt. aiemmat kommentit otoksen edustavuudesta).  
 
Mitä ryhmäsi nuorille kuuluu nykyisin?:  
”Ammatillisissa oppilaitoksissa, tai työharjoittelussa.”/”Ovat aktiivinen ryhmä 
edelleen”./ ”Hyvää niille, joista tiedän (olen harvoin yhteyksissä)”/”Alkoholi ja tupakka 
kuuluvat edelleen kuvioihin, osalla ystäviä enemmän, rohkeutta tulla kertomaan 
asioista.”/ ”En osaa sanoa.”/”Yleisesti ottaen hyvää. Yhden osalla tapahtunut 
laitossijoitus, mutta sekin positiivinen asia hänelle.”/ ”Ei tietoa, paikkakunnan ja alan 
vaihto”/”Ovat kaikki täysikäisiä. Vaikeimmassa tilanteessa olevat ovat edelleen samalla 
tiellä, osalla menee oikein hyvin.”/”En tiedä.”/”Suurin osa on saanut jatko-
opiskelupaikan”/”?”/”Opiskelevat yläasteella. Jotkut harrastavat ruuanlaittoa” / 
”Jatkamme edelleen erilaisen projektien muodossa + työoppimisena.”/ ”ELÄMÄ OK”/ 
”Monelle hyvää, yksi on kuollut. Elämän kirjo voi olla laaja. Merikapteenista 
hautausmaalle.”/”Osalla pyyhkii todella hyvin, osasta ei ole tietoa, mutta huhujen 
perusteella voisi olla huolissaan…vaikka elävätkin omillaan.”/”Jatkavat 
koulunkäyntiä.”/”Hyvää. Aktiivisuus on lisääntynyt. Yksi nuori lähtee terveysalan 
koulutukseen.”/”Jatkamme ainakin syksyn ajan…nyt ovat nuoret kesätauolla, joten 
jännityksellä odotellaan tapaamista.”/”En ole tavannut pariin vuoteen”/”Opiskelemassa 
ammatti- ja peruskoulussa.”/”1 lukiossa (tosin takkuillen), 1 ylioppilas tältä keväältä, 1 
merenkulkuoppilaitoksessa, 1 ammattikoulussa, 3:lla ammatti ja ovat nyt armeijassa, 
kahdesta en tiedä, yksi suorittaa vapausrangaistusta mm. autovarkauksista.”/ ”Normaalia 
kesälomaelämää.”/”Kulttuuri- ja kieliongelmia – muutamat hyvin pinnalla, muutama 
vaikeissa katuryhmissä (KP)”/”Tavallista loma-aikaa, -elämää.”/”Koulua, 
koulua…”/”Kohtalaisen hyvää.”/”Oikein hyvää. Selvää kehitystä havaittavissa ja he 
uskaltavat nyt myös ”yksin”/”Koulu sujuu paremmin. Elämä alkaa olla hanskassa. 
Äkkipikaisuus on vähentynyt.”/”Osa jatkaa toimintaa eri harrastusryhmissä, kontaktit 
setlementin työntekijään tiiviit.”/”Osa nuorista opiskelee peruskoulu/lukio/maatalousala. 
Osa hakenut opiskelupaikkaa ja yksi on 4H:lla harjoittelemassa. Työllistän nuoria myös 
4H-työpalvelun kautta.”/”Suurin osa ”kirjoitti” tänä keväänä; osa valmistui 
ammattikoulusta. Yhden tiedän keskeyttäneen ”kokkiopinnot” ja viihtyy päivät/illat 
”kaupungilla”. Yksi poika rakennusfirmalla töissä.”/”On ollut karikkoista, mutta jotkut 
ovat päässeet jatkamaan opiskeluaan.”/”Kaikki opiskelevat – osa vielä samalla 
yläasteella kanssani (olen käytettävissä ja lähellä, jos jotain halutaan -KP.)”/”Koulussa, 
uusintakisassa tavataan pian.”/”Hyvää; kaikki koulussa! Valoisa asenne 
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tulevaisuudesta.”/”Enpäs oikein tiedä, olen muuttanut pois X-paikkakunnalta – projekti 
loppui jo vuosia sitten. (KP)” ”Haluavat edelleen kertoa kuulumisiaan, osa työelämässä 
tai koulutuksessa, osa seurusteleekin.”/”He ovat levittäytyneet opiskelemaan eri 
paikkakunnille. Osalla ongelmat jatkuvat, mutta tukiryhmäverkosto tukee ja on etsinyt 
asunnon ym. (Olen ollut mukana lukuisissa projekteissa – KP)”/”Hyvää.”/ 
 
 
SOSIAALISET TAIDOT, RYHMÄOPIT JA POLUTUS ENNEN MUUTA 
- KOULUTUS- JA AMMATTIKVALIFIKAATIOTA HAETAAN 
 
Myös seuraava taulukko ja kaksi leipäkuviota verifioivat hankkeen antamia eväitä. Tutut 
tulokset aikuissuhdedynamiikasta, sosiaalisista taidoista ja tilasta, jatkopoluista ja 
työelämä- ja koulutuskompetenssien virittämisestä toistuvat haastatteludatassa. Vain joka 
kymmenes jää pohtimaan hankkeiden mahdollisuutta tuottaa sosiaalisten ongelmien 
käsittelyn mielekäs tila nuorille. Sen sijaan 40  jää miettimään projektien vaikutusta 
nuorten ammatilliseen kvalifikaatioon, siksi etäällä konkreettiset ratkaisut tällä suunnalla 
monilla nuorilla ovat ja hankkeiden aikana myös sinne jäävät. Mahis-nuorten ongelmien 
rankkuus ja asema jatkuvassa projektitoiminnassa heijastuu vertailussa vuoden 2000 
tutkimustietoihin (suluissa vastaava tieto vuodelta 2000). 
 
Nuoret saivat toiminnalta: 
Uutta uskoa vanhempiin  ******************************************** 88% (.74) 
Eväitä elämänongelmiin  ********************************* 56% (.48) 
Oppivat järjestyksenmukaiseen  
elämään   ******************************** 54% (.31) 
Jäivät järjestettyyn toimintaan ******************************* 52% (.29) 
Tärkeitä kavereita   ****************************** 50% (.46) 
Yhteistä jatkotoimintaa  ***************************** 48% (.44) 
Eväitä koulutukseen  *************************** 42% (.21) 
Eväitä viranomaisyhteyksiin ************************** 40% (.20) 
Henkilökohtaista jatkotoimintaa ********************** 31% (.29) 
Eväitä työelämään  ******************* 23% (.13) 
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SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITTYMINEN

1 / 2%

3 / 6%

31 / 65%

13 / 27%

kielteisesti

vaikea sanoa

jonkin verran

erittäin myönteisest

 
AMMATILL. VALMIUKSIEN KEHITTYMINEN

4 / 8%

15 / 31%

18 / 38%

11 / 23%

ei lainkaan

vaikea sanoa

jonkin verran

erittäin myönteisest

 
 
MIELIKUVA-ANALYYSI OSOITTAA MUUTOSSUUNTIA  
MAHIKSEN SISÄLLÖISSÄ JA IMAGOSSA 
 
Seuraava taulukko poimii esiin ne mieli- ja kielikuvat, joilla Mahis-projekti on kentällä 
kohdattu. Myös erot Mahiksen alkutaipaleeseen nostetaan esiin. Mahista on alettu pitää 
huolettomasti populaarin terapeuttisena menetelmänä eikä tätä ”parantumista” aina liitetä 
itse ryhmän ja hankeyhteisön toimintaan. Epäonnistumisen ja rauhoittumisen 
mahdollisuus – johon voi liittää stressittömän ”itsensä löytämisen” – liittyy komeasti 
elämäntavan rauhoittamisen (Beck 1993) ajatukseen, jossa otetaan etäisyyttä 
kilpailuyhteiskunnan hierarkioihin. Parhaimmillaan tuttujen kuvioiden rikkominen ja 
ajatus talkoista voisivat liittyä tähän. Samoin huomattavaa tukea saaneet 
yhteiskuntamuutos–kielikuva ja ekologisen projektin maine saattavat entistä selvemmin 
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alleviivata distanssia yhteiskuntakomennosta ja sen kritiikkiä. Kohtalotoveruuden ja 
ongelmien tunnistamisen kielikuvat taas alleviivaavat marginaalin omaa elämää ja 
jatkuvaa ’toiseutta’. Uskomus hankkeesta taitojen kehittämisenä viittaa myös Mahis-
genren syvenemiseen, jatkohankkeiden kykyyn ulkoisen elämänhallinnan ja 
työelämäkvalifikaatioiden suunnalla. Mielikuvan analyysi on monimielistä ja vaikeaa, sitä 
voi jokainen mahislainen pysähtyä analysoimaan. Voi myös projisoida omia mielteitä ja 
identifikaatioita enemmistön linjaan (projektioihin).    
 
Ajattele Mahis-projektiasi, sen kokemuksia ja sen synnyttämää mielikuvaa nuorten 
näkökulmasta, mitkä seuraavista vastaavat lähinnä mielikuvaasi ? 
 

 Myönteinen vastaus %*** 
Pako 17%   ++ 
Puuhastelu 25%   + 
”Terapia” 54%   +++ 
”terapeuttinen yhteisö” 54%   -- 
Emootioiden tunnistaminen 46%   - 
Keskusteluyhteys 54%  
Sopiva onnistuminen 65%   - 
Itsensä löytäminen 27%  ++ 
Epäonnistumisen mahdollisuus 38%  +++ 
Rauha 58%  +++ 
Kaveri- ja ystäväpiiri 83%  
Perhe 21% 
Kohtalotoverit 46%  +++ 
Toisen sukupuolen kohtaaminen 27%  +++ 
Tuttujen kuvioiden rikkominen 27%  ++ 
Elämänongelmien tunnistaminen 38%  +++ 
Seikkailu 48%  + 
Luovuus 19%   --- 
Ärsyyntymistä ja provosoitumista 19%  + 
Peli ja leikki 25%  + 
Urheilu 17%   
Valistus ja koulu 15%  + 
Elämänarvojen pohdiskelu 17%  + 
Järkijuttu 35%   
Palvelu 10%   - 
Mahdollisuus niukkuudessa 15%   - 
Ainutlaatuisuus 35%  + 
Fiksu menetelmä 33%  + 
”Tekemällä oppii” -työpaja 33%   - 
Velvoite   2%  
Kansalaispalkka   8%  ++ 
Talkoot 27%  +++ 
Taitojen kehittäminen 19%  +++ 
Ympäristö- ja luontojuttu 21%  (ei tietoa v.2000) 
Maailman muuttaminen 17%  (ei tietoa v.2000) 

*** Prosenttiluvun jälkeiset merkit (plussat tai miinukset) kuvaavat poikkeamaa vuoden 2000 
vastaavista tiedoista: 
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• poikkeama vuoden 2000 tilanteesta 3 tai alle %: Ei muutosta, ei merkkiä 
• poikkeama vuoden 2000 tilanteesta  4-7%:       Heikosti merkittävä ero, yksi merkki 
• poikkeama vuoden 2000 tilanteesta  8-10%:    Ero: kaksi merkkiä 
• poikkeama vuoden 2000 tilanteesta yli 10 % : erkittävä ero, kolme merkkiä 

 
 
MITEN HANKE MUUTTI NUORTEN ELÄMÄÄ? 
 
Seuraavat ohjaajien loppuraportoinnit muistuttavat suuresti aiemman arvioinnin kielikuvia 
toiminnan tuottamasta muutoksesta nuorten elämässä. Ne sisältävät monia 
muutospuhetapoja ja muistavat yksittäisiä tarinoita selviytymisestä. Mahiksen juoni ja 
peruseetos rakentuu tiukasti ryhmädynamiikan, toisilleen avautumisen ja siihen sitoutuvan 
itsekurin ja -luottamuksen ympärille. Saavutettu turvaverkko auttaa laajemmissa 
elämänpyrkimyksissä, elämänhallinnan palautuksissa ja selvinpäin olossa. Yhteen hiileen 
puhaltaminen käy suomalaisesta sosiaalisen nuoritoiminnan motosta ja ryhmän 
terapiamerkitysten paradigmasta. Matka ”minästä... toimintaan ja meihin” muistuttaa 
meitä klassisesta toimintateoriasta. Ryhmädynamiikan siltamerkityksiä, 
”kuningasajatuksia” haetaan ja ne perustavat taas seuraavat askeleet – mitä tahansa 
elämyksiä ei Mahis-kuviossa metsästetä. Isä-poika ja nuori-aikuinen –suhteet etsivät 
tässäkin toisiaan. Samoin pohditaan entistä teeskentelemättömämmin jonkinlaista 
sosiaalista uusavuttomuutta tai –uusyksinoloa; nuoret saattavat elää perheissäänkin 
koskaan joutumatta tilanteisiin, joissa ”omia siipiä oikeasti joutuu kokeilemaan.”  
Sopivankokoisia haasteita tulee kohdata, ”oman pinnan keskeytyä” saattavat sisu ja oma 
identiteetti kasvaa. 
 
“Mukana oleminen“ on joillekin Mahis-ohjaajille ehto, sitouttamisen kaava - jolloin 
jäädään joko rannalle tai tullaan yhteiseen peliin. Ehkä sateenvarjoprojektin perusajatus 
pienistä hankkeista kirkasti tai kilpisti valinnat ’mukanaolon’ ehdottomuuteen. Päihteet ja 
ongelmia tuottavat käyttäytymiskaavat ovat menettäneet ohjaajien arvion mukaan 
dramaattista merkitystään nuorten elämässä: ne eivät ole lakanneet olemasta, mutta suhde 
niihin on arkistunut ja tullut pohdiskeltavaksi. Raitistuminen tai huumeista vapautuminen 
eivät tapahdu hetkessä, siksi päihdetyön tulokset tippuvat vähitellen myös Mahis-
raportoinnissa. Addiktioiden yhteys muihin elämänvaikeuksiin, draamanetsintään ja 
ambivalensseihin selviävät prosessin myötä myös nuorille itselleen.      
 
Minkälaista kehitystä, muutosta tai liikahduksia nuorten elämässä tai 
toimintatavoissa ryhmä sai aikaan? (n=nainen, m=mies ja ikäryhmissä 1 = 43 -vuotta 
tai vanhempi, 2 = 33-42 -vuotta, 3 = 23–32 –vuotta ja 4 = 20-22 -vuotta)   
 
Itsetunnon kasvua (m,3) / Rohkaisi ottamaan kontaktia toisiin ihmisiin, uusia 
ystävyyssuhteita, päihteetön viikonloppu (n,3) / Jämäkkyyttä päivärytmiin ,tekemistä 
vapaa – ajalle toisten nuorten kanssa (n,1) / ryhmä on toiminut lähiössä nuorten ääni –
ryhmänä jo noin kaksi vuotta, ja Mahis – rahaa... nuorten ryhmästä huolehtimista varten / 
päihteettömyyden tuki vertaisryhmille (n,3) / Rajat, sovituista asioista kiinni pitäminen, 
yhteistyö. (n,3) / He saivat pohjan esim. ruuan laittoon kotona. (n,2) / Aktiivisuus, me – 
henki,  jotain ”järkevää” tekemistä. Mitä seuraavaksi tehdään? (n,3) / Positiivista 
asennetta elämään, tuntoa nähdä elämä mahdollisuutena. (n,3) / Esim. leirien 
jälkitunnelmat ovat olleet positiivisia. Tunnelmat ovat vapautuneet. Luottamus aikuisiin 
on lisääntynyt - kommunikointi on kasvanut. Vaikeistakin aiheista on päästy puhumaan 
yksilötasolle (m,1) / Pienen kylän nuoret saivat yhteishenkeä ja huomasivat ,että itse 
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tekemällä voi vaikuttaa asioihiinsa. Työttömät saivat mielekästä toimintaa. (m,2) / 
Aremmatkin uskalsivat toimia ryhmässä, kun tekeminen oli mielekästä. (n,2) / Uusia 
ystäviä, sosiaalisuutta, kouluun mukavampi mennä. Itsetunnon kohoaminen (n,1) / Nuoret 
pystyivät puhumaan ongelmistaan ja tiedostivat ne ehkä paremmin kuin alussa. Miettivät 
myös ratkaisuja, mahdollisuuksia. (n,3) / Isät ja pojat saivat yhteisiä harrastuksia ja 
vapaa-ajan viettotapoja. Myös erilaisuutta pyrittiin sietämään/hyväksymään. (n,3) / Ehkä 
luottamusta aikuisiin tuli enemmän. Moni huomasi osaavansa asioita, joita aiemmin ei 
ollut muka osannut. (n,2) / Nuoret saivat tietää työelämän asioista varmuutta 
esiintymiseen ja työnhakuun , tutustuivat unelma – ammatteihinsa yms. saivat tukea ja 
apua aikuisohjaajalta myös muihin ongelmiin elämässään! (n,3) / Ryhmässä oli useita 
ylipainoisia poikia , jotka kärsivät matalasta itsetunnosta, heitä kiusattiin ja he itse olivat 
kiusaajia. Hankkeen lopputuloksena (kun polkupyöräiltiin 180 km Ahvenanmaalla) pojat 
saivat rutkasti lisää itseluottamusta ja yhdessä huomasivat, että ylipaino ei ole este 
toimimiselle. (n,3) /  Ryhmässä oli tultava toimeen hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa ja 
vaikka se välillä olikin vaikeaa, kuitenkin ryhmäläisten pinna kesti hyvin. (n,2) / He saivat 
mielekästä toimintaa itselleen. Ja mikä tärkeintä, järjestivät itse itselleen oma-aloitteisesti 
tekemistä. (n,3) / Aktivoi hyvin mukaan sellaista nuorta jotka eivät muuten yleensä voi / 
halua osallistua. (n,3) / Ryhmän hankalin nuori nimettiin vastuuhenkilöksi moneen 
asiaan. Hän hoiti sovitut tehtävät hyvin ja oppi kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä sekä 
uskalsi sanoa omia ideoitaan.(n,3) / Tyttöjen aktiivisuus lisääntyi. Samoin vanhempien 
luottamus toimintaa kohtaan. Lisää ystävyyssuhteita ja tietoa eri asioista. (m,3) / Nuoret 
tutustuivat toisiinsa ja ohjaajaan paremmin. (n,3) / Kiinnostusta jatkokoulutukseen, 
harrastuksiin. (n,2) / Ryhmä otti vastuun, yhteistoiminta oli positiivista, aikakulut ym. 
pitivät. Positiivinen minä/ryhmä-kuva voimistui. (n,1) / Lähentymistä eri kieliryhmien 
välillä. Rohkeutta ottaa yhteyttä aikuisiin. (n,1) / Oma-aloittaisuutta ,itsenäistymistä , 
käytännössä asioiden hallintaa, yhdessä satamista, toisten huomioonottamista, 
suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä. (n,1) / Nuoret olivat 7-9 luokkalaisia, osa ”niin 
aikuisia, niin aikuisia…” Uskaltautuivat leikkimään , pelleilemään ym. Roolit putosivat 
pois, uskalsivat olla omana itsenään ryhmässä uusien kokemusten kautta (myönteisten) 
tyhmän nuoret uskaltavat luottaa itseensä enemmän. (n,3) /  Monipuolinen fyysinen 
kehitys. Ystävällisyys, kommunikointi- ja yhteistyökyky, aktiivisuus, ryhmätyökyky, 
ohjaaminen. Tutustuminen uuden vapaa-ajan vieton, uuden nuorten toiminnan; ryhmän 
nuorten läheisyys ja aktiivisuus. (m,1)/  Oman elämän hallinta parani. Usko siihen, että 
”vaikeasta perheestä” voi nousta, vahvistui; mallit muualta kuin kotoa. 
Ammatinharkinnan tärkeys (n,1) /  Aikuiskontakteja; nuori sai huomiota, jonka kanssa saa 
jaata asioita (n,3)/ Itsensä muiden hyväksyntää. Avoimuutta ja ryhmäytymistä (m,2) / 
Sosiaalisia kontakteja lisää eri toimijoiden kanssa – osallistuivat leireille ja erilaisiin 
tapahtumiin. Ryhmä pitää yhteyttä myös toisiinsa. Hallitsevat myös omaa elämää 
paremmin sekä keskustelevat vaikeista asioista. Aika tarvittaisiin enemmän. (n,2) /  
Nuorista on tullut vapautuneita. (n,1) / 
 
Yhteen hiileen puhaltaminen ja yhteisten pelisääntöjen opettelun perustekniikka 
muistuttaa sosiaalipedagogiikan kaksinaista suuntautumista: toisaalta itsetunnon kasvun ja 
toisaalta omien rajojen ja sosiaalisten ongelmien tunnistamista ja kohtaamista. 
Elämyspedagogiset kokemukset liittyvät oppikuvioon: itsekurilliset hankkeet voivat olla 
myös hauskoja. ”Vene on saatava valmiiksi”: tarvitaan sopivankokoisia vastuksia, omien 
tavoitteiden tuomista prosessiin ja jännitteiseen etenemiseen. Joskus tarvitaan myös 
’neuvostoliittolaisia’ ”...110 %:n onnistumisia” tavoitteissa – tietenkin omassa 
mittakaavassa ja rahkeet löytäen. Voidaan ”nousta SM-tasolle”. Vastuullistamisen 
pedagoginen liike on tärkeää koko ajan. On mahdollista konkreettisten toimien kautta 
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nousta pelkästä viihteestä ja ’pleasure’ -kokemuksista (mielihyväperiaatteesta) 
sosiaalisempiin maisemiin ja pinnistyksiin. Mutta mielihyvästä ja elämyksellisyydestä 
voidaan puhua, se voi olla osa yhdessäolon tapaa. 
 
 
ONNISTUMISEN JA EREHDYKSEN RINNAKKAINEN OPPI 
 
Ajattele Mahis-nuoria toiminnan loputtua ja vastaa: missä ryhmäsi onnistui 
parhaiten ajatellen ryhmän odotuksia ja yhteistä arviotanne? 
Oli hauskaa (m,3) / Vene saatiin kuin saatiinkin valmiiksi (m,2) / kaikilla oli mukavaa 
leirillä , tuli uusia ystäviä. (n,3) / Nuorten mielestä reissu oli onnistunut vaikka oli kylmää 
ja sateista. (n,3) / Opittiin tekemään ja valmistamaan lämmintä ruokaa tämän jälkeen 
myös kotona. (n,2) / Halut jatkaa me-henki (n,3) / Ryhmäytyi tiiviisti (n,3) / Tavoitteiden 
saavuttamisessa (m,2) / heidän omien ideoidensa toteuttamisessa (n,2) / Yhteishenki oli 
hyvä koko ajan (n,2) / Yhteistyön kehittyminen.(n,1) / Asiat eteni, tytöt ajattelivat 
tulevaisuutta. (n,3) / Mukavaa ja uutta tekemistä, vaellusta, retkeilyä, luonto. (n,3) / 
Diskon  järjestämisessä ja Mahis–illoissa sekä muille järjestämässä toiminnassa. (n,2) / 
Yhteistyötoiminta, ajatukset, päätökset kohdistui tulevaisuuteen. (n,3) / tavoite saavutettiin 
ja poikien kunto kohosi.. Rahan hankkimiseksi suunnitellut tempaukset toteutettiin 110% 
asti, eli ryhmä ahkeroi kokoon suunniteltua enempi rahaa (n,3) / Hanke toteutui (n,3) / 
Hanke toteutui (n,1) / Haluttiin viettää hauskaa aikaa yhdessä ja kaikista toimintatavoista 
keskusteltiin ja päätettiin yhdessä. (n,2) / He saivat toteutettua suunnitelmansa niin kuin 
alun perin oli tarkoitus (n,3) / Sai porukan osallistumaan! (n,3) / Ryhmä osallistui SM–
pilkkikilpailuun (n,3) / Lupa osallistua, yhteistyö ,uudet tiedot esim. harrastukset, lait. 
(m,3) /  Ryhmä onnistui järjestämään leirin (n,3) / Koko projektissa (n,1) / Opimme 
tekemään asioita. (n,1) / Toimintaa oli välillä runsaasti (n,1) / He lähtivät mukaan 
avoimin mielin, ja rohkeasti luottaen myös ohjaajaansa. (n,3) / 2-4 nuorta jo valmiita 
järjestämään toimintaa muillekin, (M,1) /  Ohjaajana parhainta oli se, että ryhmä 
huomasi, että heidän odotuksensa eivät olleetkaan ”parhainta antia”. Ei tarvi aina olla 
jotain hienoa (esim. formulat), vaan kerhoilloissa ja mökkimatkoilla oli kivempaa. (n,1) / 
Yhdessä oleminen toiminnan kautta (n,3) / Koko vuoden jaksoivat tehdä yhdessä asioita. 
Myöhemmin he ovat itse vetäneet kerhoja. (N,2) / 
 
Sen sijaan toiminnan sosiaalis-periaatteellisten ja pedagogisten ongelmien olemassaoloa 
on vaikeampi myöntää. Projektien agendoihin ennakkoon sisäistetyt opetuskuviot eivät 
helposti nouse ongelmina esiin ja problematisoudu. Tekninen, konkreettinen, 
aikataulullinen ja yksityisin henkilöihin sitoutunut ongelmien nimeämisen tapa on yleistä. 
Räätälöivä ymmärtäminen ja eteneminen voi vapauttaa nuoria elämänvaikeuksien kautta 
tapahtuvasta syyllistämisesta, mutta helposti projektien (mittakaavan) toimintatuskatkin 
saattavat kääntyä samoin päin – jotain yksilöä voidaan syyllistää yhteistyökuvion tai koko 
renkaan pettämisestä: ”Osa nuorista ”syrjäytyi” jopa pienellä leirillä ryhmästä” 
(n,3).Yhteen hiileen puhaltaminen on elintärkeää Mahiksessa – myös ongelmat löytyvät 
samalta radalta. Ryhmäpäätösten ja pelisääntöjen pitäminen on aika lailla ’pyhä asia’. 
Uusien valintojen, ratkaisujen tai suuntien valinta kesken homman on vaikeata; nuorilta 
puuttuu juuri se jokin, joka on yksilöllistyneessä kilpailuyhteiskunnassa elinresurssi, 
mobiilisuuden kyky ja dynaaminen fleksiibeli asenne! Nuoren ja joskus myös tutorin 
asenne voi olla aika jumiutunut ja dogmaattinen – kaikkea muuta kuin joustava ja 
sosiaalisesti elävä.  
 
Ajattele Mahis-nuoria toiminnan loputtua ja vastaa: missä ryhmäsi onnistui 
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heikoimmin ajatellen ryhmän odotuksia ja yhteistä arviotanne? 
Ryhmäläisten tapaamiset projektin päätyttyä (m,3) / Ei heikkouksia  (m,2) / Ehkä siinä, 
että rankan kevään jälkeen ei jaksettu miettiä syksyn toimintaa ja voi että ryhmä hajoaa 
kukin omalle teilleen. (n,3) / Ryhmä ei saanut kaikkia haluamiaan tahoja mukaan. (n,3) / 
Kaikilla nuorilla ei ollut keskittymiskykyä. (n,2) / Olisimme voineet harkita jatkon ( 
projektin jälkeisen ajan ) paremmin. (n,3) / Ammatin valinnaisuus. (n,3) / vaikea sanoa 
(n,2) / Ei saatu ”vaikeinta” tapausta vakuuttuneeksi kurssin tärkeydestä. (n,1) / 
tavoitteena ollut teatteriproduktio keskeytyi kesäksi. (n,3) / En osaa sanoa (n,2) / 
Itsenäisten tehtävien, toimintojen suorittamisessa. (n,3) / Itseluottamusta 
kartanlukutaidossa. Turhan usein soitettiin ryhmänojaajalle, jostain tienristeyksestä ja 
kysyttiin että mihin suuntaan pitää kääntyä, tai sitten ajettiin koko ajan ohjaajan perässä. 
(n,3) / Projekti onnistui aika lailla suunnitelmien mukaan. (n,3) / Aikataulutus tuotti 
ongelmia (n,3) / Taloudelle reunaehdot, varainhankinta. (m,3) / Tiedottamisessa (n,3) / 
Ryhmä olisi halunnut enemmän toimintaa (n,1) / Pitkää Lapin tai ulkomaanretkeä ei saatu 
aikaiseksi. (n,1) / Sovimme että tapaamme kesällä uusinta-splättärissä, mutta porukkaa ei 
saatu koolle (n,3) / Ei ole minkäänlaista ongelmaa (M,1) / Leirejä olisi haluttu järjestää 
useammin (n,3) / Muutama ”tippui” pois. (M,2) / Pitkän aikaa toiminta etsi muotoja – 
vaihtoja eivät hyväksyneet – muuntautumiskykyä olisivat tarvinneet. (N,2)/ 
 
 
MIKÄ TOIMINNASSA SYKÄHDYTTÄÄ TUTORIA  
– ONKO RYHMÄHENKI PAKKOMIELTEENOMAISTA?   
 
Myös seuraava dokumentaatio kirjaa monia ”sykähdyttäviä” toimintakokemuksia. 
Nämäkin positiiviset huomiot liittyvät ryhmän liikkeeseen, yllätyksiin, nousu- ja lasku-
liikkeisiin sekä odotusten kohtaamiseen ja testiin. Kun ”proggikset” kehittyvät, tavoitteet 
ylitetään ja niiden oma elämä alkaa – on hektinen hetki: nuorista tulee itse ohjaajia, ryhmä 
itsenäistyy. Dynaamisen toiminnan vastuusuhteet on trimmattu käytäntöön ja arjen 
vaikeuksiin. Tulos kyseenalaistaa, vastuullistaa ja tavallaan politisoi koko projektin. 
Kukaan täysin ulkopuolinen ei määrää tai mittaa tulosta osallisten puolesta, ’oven 
paukkumiset’, itsensä ylitykset ja elämyksetkin lasketaan. Tuleekin toistaa aiemman 
raportin (R 2000, 81-82) skeptinen kysymys siitä, onko “huikealla yhteishengen maailma-
nennätyksellä“ hintansa? Tuleeko Mahiksista ryhmätoiminnan näytön pakkomielteitä, 
vähän kuten perheistä kulutus- ja menestysmarkkinoilla? Ryhmähengen taonta ei aina 
muistuta meitä vapaaehtoisesta ja keveästä yhteisöllisyydestä vaan pakollisesta normista.  
 
Useimmissa Mahis-ryhmissä kuitenkin suhteellisuudentaju toimii: harvoin Suomessa enää 
puhutaan yhtä lapsenomaisesti kaikkien jakamasta altruismista, auttamisesta, tasa-
arvokokemuksen riemullisuudesta tai yhteistoiminnasta. Mahis-prosessin kuluessa 
individualismipuhe, räätälöinnit ja joustavuus ovat yhdistyneet ryhmätoiminnan maailmaan 
ja komponentteihin. Vaikka liikkuisimme epävirallisessa moniarvoisuudessa ja yksilöitä 
tavoittavassa rekrytointimaastossa, projektitoiminnan hektisimmät paikat ja ratkaisevat 
kokemukset ovat yhteisiä ja tiimidynamiikan asioista. Henkilösuhteiden ja Mahis-nuorten 
elämänorientaatioiden muutokset ja käänteet dramatisoivat näitä yhteisiä tarinoita. Usein 
tutor on se, joka syventää henkilösuhteita, auttaa rikkomaan rooleja ja herkistymään. 
Välittämisen lämpö ja yllätykset, vaihtuvat yleisöt ja vuorovaikutusrintamat, intiimit 
kohtaamiset aiemmin ainakin tutoreille mykkien nuorten kanssa herkistyneissä tiloissa 
kuvataan raportoinneissa. Myös nuorten epävarmuustunteiden ilmaisut ja riskien 
kohtaaminen sekä ohjaajien mielihyvä, kun nuoret ’innostuvat taivaisiin’, osoittavat 
vastavuoroista välittämistä. 
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Mikä oli toimintanne (sykähdyttävin) myönteisin kokemus omalta kannaltasi? 
Se, että projekti lähti käyntiin raskaan työn jälkeen (M,3) / Yksi poika lähti jatko-
opiskelemaan, vaikka oli jo lopettamassa kaikki koulut.(M,2) / Veneen kaaret ja runko 
alkoivat muotoutua. (m,2) / Saada kontakti, keskusteluyhteys nuoriin. (n,3) / Ryhmän 
yhteishenki ja se, että he ottivat minut upeasti mukaan toimimaan kanssaan. (n,3) /  Ne 
tytöt, joiden kanssa oli aiemmin ollut tekemisissä negatiivisissa asioissa, kohdattiin nyt 
positiivisissa merkeissä. (n,3) / Kaikki nuoret oppivat valmistamaan lämmintä ruokaa, 
oppivat elämän hallinnan taitoja. Lisäksi he saivat kirjalliset ohjeet kotiin (n,2) / Nuoret 
kiinnostuivat viikoittaisesta harrastustoiminnasta ja nuoret saivat paljon positiivista 
kokemusta (n,3) / Tytöt ovat edelleenkin ”omia”, tapaamme edelleenkin. (n,3) / …tärkeätä 
on aina tekeminen/kokeminen yhdessä. Jokaisella retkellä on ollut ”kuningashetkensä”. 
(m,1) / Nuorten innostus (m,2) / Koulunkäynti-innostus osassa porukasta. Jotkut varasivat 
myös henkilökohtaisen ongelmankäsittelyajan. (n,2) / Nähdä nuorten nauttivan 
tilanteesta. (n,2) / Valtava aktiivisuus ja mielenkiinto asiaa kohtaan. (n,1) / Kokonaisuus 
(eka Mahis-ryhmä) (n,3) / Vaelluksen onnistuminen ryhmänä, vaikka keli oli huono ja 
maasto ehkä liian vaativa tälle ryhmälle. (m,3) / Kun Mahis-nuorten järjestämät Avoimet 
Ovet keräsi alueen nuoret yhteisiin iltoihin! (n,2) / Poikien oma ryhmähenki + yhteinen 
riemu tavoitteen saavuttamisesta. (n,3) / Nuoret osasivat ottaa vastuuta yllättävissäkin 
haasteissa. (n,3) / Nuorten vastuunottokyky. (n,1) / Sai taas huomata, kuinka hauskoja ja 
kilttejä meidän ”erilaisetkin” nuoret ovat. (n,2) / Yhteiset tapaamiset ryhmän jäsenten 
kanssa ja yhteisten suunnitelmien tekeminen ja niiden toteutumisen seuraaminen (n,3) / 
Se, että ryhmä oli niin omatoiminen ja ahkera. (n,3) /  Kaksi ryhmän poikaa haluaa 4H-
kerhon ohjaajaksi! Kerhoa käynnistetään parhaillaan. (n,2) / Vierailu miehiltä kielletyllä 
leirillä. Hyvä leirimeininki; perhekontaktit ennen leiriä. (m,3) / …että nuoret avautuivat 
minulle lyhyen ajan sisällä. Puhuimme lähinnä tyttöjen kanssa todella henkilökohtaisista 
jutuista mm. psykiatrilla käynneistä, anorexiasta. (n,2) / Teoksen paljastustilaisuus, 
kutsuvieraat, tarjoilut, nuorten puhe jne…(n,1) /  Ihan tavalliset tapaamiset, jolloin tehtiin 
ihan tavallisia asioita. (n,1) / Kun pojat juttelivat ja toimivat retkillä iloisesti keskenään 
eivätkä muistaneet ja tarvinneet ”hoitoaineita” siihen. (n,1) / Tyttöjen ja poikien 
tasavertainen kohtaaminen. (n,3) / Kiinnostava ja hyödyllistä. (m,1) / Srk oli mukana 
toiminnassa. Aluksi ei tykätty ”hartauksista”. Mutta saimme pojat ymmärtämään, että 
koska srk:n ohjaajalle nämä merkitsevät paljon, on heidän osattava käyttäytymisellään 
osoittaa kunnioitusta toisen vakaumusta kohtaan. (n,1) / …että nuoret kertovat leiristä 
eteenpäin ja vieläkin kysellään, onko leirejä enää…(n,3) / Nuorten avoimuus kun oikealla 
tavalla osaa heitä lähestyä. (m,2) / Viimeinen kokoontuminen leirikeskuksessa ja he 
kysyivät, voidaanko järjestää koulutusta heille esim. iso-ohjaajaksi tai kerho-ohjaajaksi; 
osa lähti koulutukseen.…(n,2) / Nuorten innostus toimimaan ryhmänä. (n,1 )/ Ks. lisäksi 
seuraavat kommentit10, jotka tukevat sykähdyttävä kokemusmomentteja. 

                                                 
10  Ajattele Mahis-nuoria toiminnan loputtua ja vastaa missä ryhmäsi onnistui parhaiten ajatellen omaa 
rooliasi ja odotuksiasi? 
Itsetunto kasvoi (m,3) / Leirin ohjelma onnistui kaikkien mielestä hyvin. (n,3) / Yhteishenki ja toinen 
toisensa huomioon ottaminen. (n,3) / Saatiin yhdessä rakennettua mielekäs ja mukava päivä, onnistumisen 
elämykset. (n,3) / Kaikki hyväksyttiin (n,3) / Innostumaan mukanani , ideoimaan. (n,3) / Luottamuksen 
kerättämisenä nuorten ja aikuisten väliltä. vaikeiden asioiden puhumisena. (m,1) / Yhteishengen ja 
omatoimisuuden kehittäminen. (m,2) / Sitoutumisessa, ryhmäläiset huolehtivat osallistumisesta ja 
keskeisestä tiedonkulusta. (n,2) / Nuorten luottamus minua kohtaan lisääntyi (n,1) / Suuri innostus asiaa 
kohtaan. Aktiivinen osallistuminen. (n,1) / Roolini oli taustalla, mutta varsinainen vetäjä oli tyytyväinen 
koko pakettiin. (n,3) / Yhteinen tekeminen nuorten ja isien välillä (n,3) / Alkuperäinen idea ei kantanut = 
liian pitkäjänteistä, vaadittiin nuorilta keskittymistä. (n,2) / He oppivat työelämän asioita ja oman elämän 
suunnittelua (n,3) / Pojat pyöräilivät suunnitellun reitin eivätkä kertaakaan valittaneet ! Iso saavutus 
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TUTORIN KVALIFIKAATIOT, MUUTOKSET JA ONNISTUMINEN 
 
Minkälaista kehitystä, muutosta tai liikahduksia omassa elämänpohdinnoissasi tai 
toimintatavoissasi ryhmä merkitsi? 
Vaikea eritellä , opin paljon ryhmän toiminnasta. Elämänarvot eivät muuttuneet (m,3) / 
Iloa ja toivoa (m,2) / Uusia toimintatapoja, toiveet/ohjelma nuorista lähtöisin, itse 
lähinnä taustatukena. (n,3) / opetti nuoren maailmaa / elämää (n,1) / Ryhmässämme oli 
pyörätuolilla liikkuva poika, oli upeaa miten kaikki pitivät hänestä huolta. Nuorisotyön 
pitäisi saada enemmän kohtaamista ns. normaaleiden ja vammaisten nuorten välille. 
Suvaitsevaisuutta käytännön tasolla. (n,3) / Toiminta tyttöryhmän kanssa on erilaista kuin 
toiminta sekaryhmässä (n,3) / Parhaimmat hetket kokee nuorten kanssa kun voi jollakin 
tavalla auttaa, olla aikuinen henki. (n,2) / Nuoriin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. 
(n,3) / Tyttöjen kanssa käytiin läpi .intiimejä ongelmia ja asioita. (n,3) / Arvo pohdintaa, 
vastuunottoa, sitkeyden arvostusta. Positiivisen asenteen korostamista. (m,1) / Antoi 
uskoa nuorten parissa toimimiseen (m,2) / Huomata kuinka tärkeää näille nuorille on 
huomata kuuluvansa tasavertaisena toisten joukkoon.  (n,2) / Suvaitsevaisuutta lisää. 
Mahdollisuus toimia ”erilaisten” nuorien kanssa. (n,1) / Ryhmä oli tarpeellinen. Lähellä 
ovat isot ongelmat joita ei päivittäin havaitsisi, jos ei silmiä näin avattaisi. (n,3) / taustoja 
on erilaisia , mutta kuitenkin perusjutut on tärkeintä kaikille.  (n,3) / Suurta huolehtimista 
ja murhetta , kun nuoret eivät tulleet ilman muistutusta Mahis–iltoihin (n,2) / Tajusin 
kuinka tärkeänä nuoret pitivät sitä että heillä oli aikuinen tukena monissa eri asioissa 
(n,3) / Opin ainakin sen, että kaikkia ei voi ”pelastaa”. 10 pojan ryhmästä yksi putosi pois 
kesken kaiken ja se oli aluksi aikamoinen henkilökohtainen ratkaisu. Asiaa pohdittuani 
tulin siihen tulokseen, että kuitenkin on voitto että loput yhdeksän pysyivät mukana alusta 
loppuun. (n,3) / Mietin usein sitä, Kuinka syrjäytyneitä ja syrjään vetäytyviä ihmisiä 
voikaan olla olemassa ja kuinka hyvää tällainen toiminta on heille. (toivottavasti) (n,2) / 
Vähällä tytöillä saa nuorille uusia toiminta mahdollisuuksia ja heitä tullutta palautetta ja 
toiveita pystyi toteuttamaan. (n,3) / Tuli ainakin välillä taas mietittyä nuorten ongelmia ja 
syrjäytymistä. (n,3) / Nuorille pitää ja uskaltaa antaa valtaa ja vastuuta. Tekemällä asiat 
valmiiksi teemme nuorille karhunpalveluksen (n,3) / Lisää tietoa monikulttuurisesta 
tytöstä sekä tyttötyön tärkeydestä. Halu oppia lisää. (m,3) / Opin tuntemaan nuoret 
paremmin. (n,3) / Varmuutta toimia tulevaisuudessakin nuorten parissa. olemalla oma 
itseni, ilman että vedän jotain kaavallista ohjaajan roolia (n,2) / Nuoret selviävät ilman 
”päällepäsmäriä ” omaehtoisesti. (n,1) / Pienikin kontakti on myönteistä ei tavoite olla 
mikään ”super”,  jotta voi toimia nuorten kanssa (n,1) / Voin itsekin tehdä jotain asioita, 
                                                                                                                                                   
tupakoivilta , kännääviltä ja lihavilta pojilta. + tietenkin oli upeaa, miten ryhmähenki kasvoi koko hankkeen 
ajan + keskinäinen luottamus lisääntyi valtavasti. (n,3) / Yhteistoiminalisuus ja ryhmätyö (n,3) / 
Yhteistoiminnallisena ja käyttäytymisenä (n,1) / Ajatuksena oli saada nuorten hyväksyntä ja tietynlainen 
kunnioitus minua ja toisiaan kohtaan ja siinä onnistuttiin. (n,2) / He toimivat alusta asti juuri niin 
omatoimisesti kuin alussa oli suunnitelmissa. (n,3) /Yhteistyössä ja omatoimisuudessa (n,3) / Ryhmä tuli 
säännöllisesti ja 100% sovittuihin tapaamisiin (!): suuri yllätys. (n,3) / Omatoimisuus, into leirin 
toteutukseen, osallistumiseen. (m,3) / Hyvin onnistuttiin = opittiin tuntemaan paremmin toisemme. Joten 
nuorten on helpompi lähestyä ohjaajaa vaikeissa tilanteissa. (n,3) / Olemaan viikonloppuisin yhdessä 
ryhmässä selvin päin ”pleississä”. (n,2) / Vuorovaikutus aitoa ja innostunutta, myös luokan opettajalla 
muuttui nuorista käsitys positiivisempaan suuntaan. (n,1) / Sosiaaliset taidot kehittyivät, nuoret tulivat 
rohkeammiksi. (n,1) / Onnellisten elämysten hankkimisessa, kun tarjosin heille tilaa. (n,1) / Toimiminen 
ryhmässä: toisten huomioiminen. (n,3) /  Roolinani on antaa nuorille osaamisia, kehyksiä järjestämään 
muiden nuorten vapaa-ajan toimintaa. Minusta onnistui. (m,1) / Kaikilla nuorilla on peruskoulun jälkeinen 
koulutuspaikka ja he ovat koulussa (n,1) /  Yhteydenpito nuorten kanssa jatkui pitkään (n,3) / Oma-
aloitteisuus ja ryhmäytyminen odotuksiakin parempi. (m,2) / Yhteisissä kokoontumisissa ja yhdessä tehden. 
(N,2)  
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joille jotain pitäisi tehdä. (n,1) / Joskus erehtyy yleistämään joidenkin nuorisoryhmien 
tms. käyttäytymistä tai ajatuksia, nyt (viimeisimmän Mahis-ryhmän kautta) taas palauduin 
maanpinnalle, ja huomioin jokaisen nuoren yksilönä , en pitänyt esim. hoppareita kaikkia 
samanlaisina. (n,3) / Tutustuminen nuorten elämään (kiinnostuksia, ongelmat, häiriöt) 
(m,1) / Antamalla nuorelle aikaa, saa tuloksia aikaan. Turha yrittää vaikuttaa massoihin, 
yksilökohtainen työ on tuloksellista. (n,3) / Ymmärtämystä, oppimista ongelmista ja 
parissa toimimisesta (m,2) / Osaan suhtautua asioihin eri tavalla. Ei pienistä asioista 
hätkähdä. (N,2) / Päihteistä pystytään puhumaan. (N,1) / 
 
Mahis-ryhmän tuottamat tutorin identiteetti- ja toimintatapapohdinnat eivät enää 
dramaattisesti yllätä ensimmäisen raportin jälkeen. Monilla ”miksatut ryhmät” tuovat 
uusia myönteisiä yllätyksiä, ne luovat uutta ’potkua’ ja dialogia kentälle. Monien Mahis-
hankkeiden puitteissa pikku-hankkeiden mahdollisuudet - rajat nuorisotyölle, tulee 
vastaan – pienestä ei jaksa hätkähtää. Joskus tulee mieleen myös kääntää kilpailu- ja 
riskiyhteikunnan näkökulmia toisikseen. Monissa toimintaa saattelevissa sanoissa 
korostuukin ajatus, jossa tulisi edetä ”erityisnuorisotyöstä” jonkinlaiseen yleiseen 
elämäntavan rauhoittamiseen. Visio muistuttaa Ulrich Beckin riskiyhteiskuntapuhetta ja 
markkinamenon rauhoituspuhetta. Hänen mukaansa meillä on mahdollisuus katsella ja 
määritellä maailman menoa myös asemista, joissa vauhdissa reunoille (marginaaliin) 
joutuneet eivät enää olekaan putoamisuhan alla olevilla reunoilla, vaan vauhdin keskukset 
määritellään uudelleen ja elämää merkityksellistetään myös reunan asemista käsin; tällöin 
marginaalin ’toiseus’ ei olekaan niin selvää: ”yhteinen nauru tiukkisten maailmalle oli sen 
retken kuningashetki”.  
 
Omat ennakkoluulot käydään näin ja monin muin tavoin läpi, ei voi puhua nuorisosta 
yleensä tai romantisoida yhtenäisiä alakulttuureja; marginaalissakin asuu yksilö. Vaikka 
radikaalit näkökulman vaihdokset ja ”toimintaperformanssit” ovat mukana Mahis-
kuviossa, ”super-egoja” ei niinkään tarvita, vaan toivotaan toimijoiden esittävän vain 
itseään. Tällainen autenttisuuden (aitouden) ihanteellistaminen ja ”temppupedagogian” 
arvostelu – joka menee jotenkin niin, että ”ota ihminen ihmisenä” – on osa 2000-luvun 
suomalaista sosiaalisen toiminnan (asiakas)puhetta. Pikemminkin halutaan rauhoittaa 
aikaa vaikeuksissa oleville nuorille ja konstailemattomasti osoittaa perustavat paikat 
suomalaisessa todellisuudessa. Vaikka aikuistoimija riskeeraakin itsensä epävarmalla ja 
kaltevalla toiminnan pinnalla, hän ei enää usein riehaannu mahiksestakaan ja uskoo 
elämänkokemukseensa, ammattikilpeensä ja taas ”omaan itseensä”. Enää ei odotella 
sosiaalipedagogian (paradigma)vallankumousta: oma tahto ja toimintaan ryhtyminen ovat 
asioita, joita tarvitaan tilanne tilanteelta – mikään eettis-poliittinen pakko tai 
toimintakokemus eivät tuota niitä luonnonvoimaisesti ja automaattisesti. Joku voisi tässä 
puhua vastuullisesta silmämäärästä ja kyvystä heittäytyä itse peliin. Viimeksi mainituista 
tulkinnoista ja niiden taustalla olevista haastattelun metaforista, ks. alaviite11.  
                                                 
11 Millä tavalla ajatuksesi nuorten ohjaajan valmiuksista ovat muuttuneet ryhmätoiminnan aikana: 
Se on raskasta, mutta tuottaa suurta mielihyvää. Palkitsevampaa kuin aluksi ajattelin.(m,3) / Ei mitenkään  
(m,2) / Antaa enemmän vastuuta nuorelle, luottaa /uskoo nuorten kykyyn suunnitella toimintaa. (n,3) / 
Valmiuksia on tullut lisää (n,1) / Ryhmän pitkäaikaiset kaksi aikuistukijaa ovat itse alueelta ja nuoria (18-
20v), ja oli hienoa huomata kuinka merkityksellinen kontakti heillä oli nuoriin, ja kuinka nekin olivat 
selvästi kasvaneet ryhmäprosessin etenemisen myötä. (n,3) / Tietyt rajat täytyy olla, mutta täytyy olla 
mukana nuorten ajan hengessä esim. musiikki ”Pikku G”... yms. (n,2) / Erilaisuus on rikkaus (n,3) / Aina 
kehittyvä nuori on aina ”eri nuori” joka kohdattava. Ikinä ei ole valmis. (n,3) / Aina voi oppia uutta. Myös 
nuorilta voi oppia. Nöyryyttä ja elämänkokemusta ei voi olla liikaa.  (m,1) / Tärkeintä on innostus ja usko 
itseensä ja asiaansa. valmiuksiaan voi kehittää ja puutteitaan voi korvata verkostoitumalla eri alojen taitajien 
kanssa. (m,2) / Ammatillisen osaamisen varmuus lisääntyi (n,2) / Nuorikin ohjaaja pystyy vetämään ryhmää 
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Seuraava kuvio esittää tunnelmat yhteenvetona. Mahis vie refleksiivistä nuorisotoimintaa 
eteenpäin. Vain harvat kyseenalaistavat tämän, ja enemmistö uskoo kokemusten tulleen 
tarpeeseen, pätevöittäneen ja inspiroineen. Joka kymmenes on jopa käynyt 
”vedenjakajalla” keinovalikoimansa kanssa:  
 

                            

MAHIS: MERKITYS TOIMINTATAVALLE

1 / 2%

11 / 23%

5 / 10%

13 / 27%

15 / 31%

3 / 6%

ei tietoa

tarpeell. kokemus

työn vedenjakaja

ammattipätevöitynyt

inspiroiva jatko

ei ajatellut

 
 
KOMMELLUKSISTA VAIKEUKSIIN JA VOIMATTOMUUTEEN 
– ”PAKAHTUU, KUN RETKELLE LÄHTIJÖITÄ OLI VAIN YKSI”  
  
Onnistumista toiminnassa ei voi olla olemassa, ellei ota huomioon epäonnistumisen 
menestyksille tuottamia vastinpareja. Hankkeet ja niiden nuoret eivät lopullisessa, 
periaatteellisessa mielessä epäonnistuneet juuri missään. Yllättävän usein jaksetaan puhua 
vain tekniikasta, raharesursseista ja informaatiokatkoksista – mediapeli ei sentään 
itsenäisty epäonnen syynä! Selviytymiskertomukset ovat joskus kuin suomalainen vanha 
elokuva: hauskoilla kommelluksilla voittoon. ”Kovakalloisuus” on väliin hyvä termi – 

                                                                                                                                                   
ja saa helpommin kontaktin heihin ikä etuna. (n,2) / Pitää osata kohdata myös ”vaikeat” tapaukset 
tasavertaisina ns. Tavallisten nuorten kanssa. (n,1) / EN osaa sanoa… Ehkä rohkeutta lisäävästi (n,3) / 
Asioita ei ota koko sydämen huoleksi enää! (n,2) / Kaikki ei suju kuin suunnittelu – joustavuus (n,3) / 
Ohjaajan suurin valmius lienee loppujen lopuksi avoimuus ja oikea-aikaisuus. Kirjatieto on kiva lisä, mutta 
jos ei osaa olla oma itsensä tällaisten nuorten kanssa, ei toiminnalla juuri ole onnistumisen edellytyksiä. 
(n,3) / Onhan se kasvamisen aika itsellenikin :) (n,2) / Pitää olla enemmän aikaa käytännön työhön ja 
jalkautumiseen nuorten joukkoon. (n,3) / Itseä joutuu laittamaan kovasti likoon. Mukana ollut aikuisohjaaja 
sitoutui myös alkuvaikeuksien jälkeen hyvin ryhmän toimintaan. (n,3) / Viestintä- ja perhetyön taitojen 
oppiminen kouluttaja-valmentaja -taitojen harjoittelu. Kun ei itse ollut aktiivitoimija leiriprojektissa. (m,3) / 
Ongelmatilanteiden ratkaisu taitoa tarvitsisin enemmän. (n,3) / Toisilla on luonnostaan valmiuksia toimia 
nuorten kanssa ja toisilla ei ole valmiuksia edes koulutuksen jälkeen. Täytyy olla aidosti kiinnostunut 
nuorten ohjaamisesta, nuoret kyllä huomaavat jos olet ”epäaito”. (n,2) / Ohjaustilanteissa annan nuorille 
aikaa toimia, vastuunoton luottamus lisääntyi. He sen tekivät! (n,1) / Lienevätkö muuttuneet: valmiuksia voi 
opetella, mutta tärkeintä on tahto ja empaattisuus – se löytää itse väylänsä. (n,1) / Nuorilla on kovasti 
kapasiteettia ja ideoita kun vaan aikuiset rohkaisevat heitä, antavat tukea ja muutenkin mahdollistavat 
nuorten toiminnan. (n,3) / Ei muuttunut ollenkaan. Kaikki menee samassa järjestössä. (m,1) / Olemalla 
jämäkkä ja johdonmukainen ei ole liikaa kaveri vaan aikuinen, joka asettaa rajat. (n,3) / Suurin osa pääsi 
jaloilleen, kertoivat ongelmistaan avoimesti. (m,2) / On osattava suhtautua asioihin maalaisjärjellä. (N,2) / 
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ilman huumoria täältä ei selviä. Vain vähemmistö raportoi toimintatavan 
epäonnistumisesta. Viimeksi mainitut taisivat jäädä tutoreiden pöydille. Nämä arviot ovat 
tylyn vähäsanaisia. Vallattomuus ja jatkuva pelisääntöjen rikkominen painaa monien 
mieltä,  heikkoon itsetuntoon ja sosiaalisesti loukattuun mieleen iskostunutta häirikköä ei 
saanut toistolla eikä pomputtamisella kuriin. Aika ja resurssit menivät joskus 
kertaamiseen ja ongelmia ei katsottu uusiksi. 
 
Vakavampi suhde ongelmiin, epärealismiin ja rajoihin herää kuitenkin monissa 
tekstikatkelmissa. Ei tiedä ja osaa, kuinka päin laittautuisi: puhuako syvemmältä tai 
sivusta. Kuinka lämmittää tai innostaa pitkään blokattu ja heikko itsetunto? Kuinka 
sanallistaa ja käsitteellistää koulukiusaaminen – antaa ’pienen’ ymmärtää se, joka häneltä 
puuttuu, valta? Isällä jää ryyppy päälle, poikakin jää pois retkeltä. Joku joutuu ja samalla 
pääsee hoitolaitokseen. Innostava matka kääntyykin ryyppäämiseksi. Nuoressa elävä viha, 
jonka käsittely on mahdotonta. Aina ei ”kommelluksilla pääse voittoon” – edes 
jälkiviisaasti. Monet rankat ohjaajien kokemukset osoittavat, kuinka vakavasta asiasta 
Mahiksessa on kysymys: nuoret ovat yksin huutavien ongelmiensa kanssa eikä 
aikuispettymysten, vihan ja päihteillä korvatun elämän keskelle hyppääminen ole 
helppoa.  
 
Rajoilla käynnit osoittavat interventioiden merkityksen. Hankkeet ovat olleet monille 
ohjaajille rankkoja - monilla rajoilla on käyty. “Pienet kynttilät“ ja turvapaikat ovat joskus 
vain näköalapaikkoja isompiin ongelmiin ja kuiluihin yhteiskunnassa. Avohuolto- tai 
mielikuvitus ei riitä. Kun retkelle lähtijöitä oli vain yksi - mitä sanot, kun olet ensin jotain 
itse itkultasi ajatellut? ...Ja kuka jäi rannalle...tekemään mitä, kun isä oli lähtenyt 
ryyppäämään. Joillekin on tullut mieleen Iso Yhteiskuntakritiikki (vrt. Beck) – joillekin 
monet uudet positiiviset herätykset ja toimintapomput – että näkee yksin jääneen 
marginaalin yli. 
 
Ajattele Mahis-nuoria toiminnan loputtua ja vastaa: missä ryhmäsi onnistui 
heikoimmin ajatellen omaa rooliasi ja odotuksiasi?  
Konkreettinen puhuminen koulukiusaamisesta (m,3) / Ei heikkouksia  (m,2) / Leirin 
jälkeen sama "vahingollinen" käyttäytyminen jatkui. (n,3) / En ehkä saanut tapaamisissa 
heitä pohtimaan asioita  niin syvällisesti kun olisin voinut. (n,3) / Alun ryhmäytyminen 
hieman hankalaa. (n,3) / Jotkut nuoret veivät aikaa enemmän kuin normaalit nuoret esim. 
sääntöjen noudattaminen. (n,2) / Toiminnan jatkuvuus hakusessa (n,3) / Projekti loppui 
liian aikaisin, olisi tarvinnut paljon jatkoa.  (n,3) / Jokaiseen yksilöön asiat eivät ”uppoa” 
samalla tavalla. Kaikki tavoitteet eivät toteudu. (m,1) / Joillakin nuorilla on huono 
itsetunto ja se näkyi toiminnassa. (n,2) / Kaiken ”vaikein” tapaus ei lopulta osallistunut 
kurssille (n,1) / Jatkuvuus, mihin asti tämä toiminta riittää tulevaisuudessa. (n,3) / 
Mopokorttien suorittaminen ei koskaan toteutunut. (n,2) / Juuri sen hetkinen työnhaku ei 
kauheasti kiinnostanut. (n,3) / Poikien elämäntavat eivät juurikaan muuttuneet hankkeen 
jälkeen, eivätkä he itse välttämättä osanneet nostaa omaa suoritustaan riittävän korkealle 
jalustalle. (Eivät ymmärtäneet, miksi hankkeesta sai oikein todistuksen 
Harrastustoiminnan opintokirjan muodossa). (n,3) / Varainhankinnassa (n,3) / Yhteydet 
ja väliraportointi olisi ollut ehkä tarpeellista tehdä hiukan nopeammin. (n,3) / 
Tapahtuman markkinoinnissa tiedotusvälineille. (n,3) / Hankkeelle saatiin kesäksi 
jatkoraha, kesällä sitoutuminen ei ollut niin hyvä, johtuen omista lomistanikin. (n,3) / 
Oman osaamisen käyttöönotto, luottamusta omiin taitoihin.  (m,3) / Tiedottamisessa (n,3) 
/  Toiminnan ottamisessa kokonaan omaksi. (n,1) / Sovimme että tapaamme kesällä 
Uusinta-Splättärissä, mutta porukkaa ei saatu koolle. (n,3) / Onnistui kaikki. (M,1) / Osa 
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nuorista ”syrjäytyi” jopa pienellä leirillä ryhmästä (n,3) / ”Jälkihoito” vaikeimmissa 
tilanteissa olleille. (m,2) / Uusia ihmisiä oli hankala ottaa vastaan. Ryhmähenki oli 
sisäänpäin kääntyvää, osittain hyvä niin. (N,2) /    
 
Entä kielteisin tai omaa voimattomuuttasi eniten ’paljastava’ kokemus? 
Se, ettei keskusteltu yhdessä erityisen vakavista asioista (M,3) / Ryhmäläisten motivaatio 
vaihteli suuresti ja sitoutumisen taso. (M,2) /  Moni nuori ei kestänyt sääntöjä (aamulla 
herätään, yöllä nukutaan). Aikuisten/auktoriteettien vihaaminen. (n,3) / En huomannut / 
hoksannut. (n,3) / Nuorten tarkkaavaisuuden häiriö, ei jaksa keskittyä kaikkeen. (n,2) / 
Sääntöjen tekeminen matkaa varten. (n,3) / Tukeni ei ehkä ulottunut tarpeeksi ”syvälle”. 
Yksi sijoitettiin, olisinko voinut tehdä jotain? (n,3) / Eräältä saaristoretkeltä kaksi 
voimakkaasti huumeriippuvaista nuorta lähti karkuun. (Ei tapahtunut näillä retkillä). 
(m,1) / Joidenkin virallisten tahojen jäykkyys lähteä mukaan. (m,2) / Pahasti 
päihdekierteessä olevia nuoria ei pystynyt avohuollon menetelmin auttamaan. (n,2) / 
Arkojen ja sulkeutuneiden tyttöjen houkutteleminen mukaan uuteen ennalta 
kokemattomaan tilanteeseen. (n,2) / Se, miten nopeasti nuori voi vajota syviin ongelmiin 
(n,3) / Yksi isä/poika pari ei päässyt mukaan, kun isä oli ryyppäämässä jossakin. (m,3) /  
Kun eräs Mahis-nuori tuli humalassa ja alkoholia mukana Avointen Ovien iltaan. / 
Retkelle lähtijöitä oli vain yksi. (n,2) / Asenteet nuoria kohtaan (esim. yrityksissä) olivat 
joskus aika negatiivisia. (n,2) / Edelleen…sen yhden pojan poisputoaminen kesken 
hankeen. (n,3) / Eniten ärsytti todellinen ”uusavuttomuus”, tunne oli uusi! (n,3) / 
”Uusavuttomuus” ryhmäläisten kohdalla. (n,1) / Itse olen oppinut käyttämään 
maalaisjärkeä ja sen puuttuminen, ei vain nuorilta, vaan ihmisiltä yleensä, saa minut 
hämilleen ja joskus jopa ärtyneeksi. (n,2) / Nuoret ovat olleet niin omatoimisia, että olen 
toisinaan tuntenut olevani melko tarpeeton.  (n,1) / Yhteistyö ja se tiedottaminen myös 
esim. kunnan ja päättäjien kanssa. (n,3) / Pojilla olisi niin paljon ideoita ja tunnen 
pettymystä, kun ei ole rahaa niihin… (n,2) / Nuorten oman osaamisen käyttöönoton 
tukeminen. (m,3) / Se, etten saanut srk:n kaavoihin kangistuneita diakonissoja 
ymmärtämään toimintaamme ja ettei kaikki nuoret ole kriminaaleja kaljan vetäjiä. (n,2) / 
Nuorilla meni  niin lujaa ”teoksen” (tilateos, musikaalihanke - KP) kanssa – etten joskus 
tiennyt, missä mennään… (n,1) / Ruotsin matka, nuoria kiinnosti juominen aika kovasti… 
(n,1) /  Kun en saanut heikoimmin osallistuvaa enää edes juttelemaan asiasta kanssani. 
(n,1) / Se, että nuoret ovat nykyisin jo niin aikaisin itsenäisiä, tuntui välillä, että minua ei 
tarvita. (n,3) / Vanhemmat. (n,1) /…vaikka haluaisi, huomaa, ettei voi tehdä enempää kuin 
parhaansa. (n,3) / En pystynyt sitoutumaan nuoriin niin paljon kuin olisivat odottaneet. 
(m,2) / Kun elämänhalu katoaa tyystin, täysin apaattinen käytös, ei otetta mihinkään. 
…(n,2) / Auton rikkoontuminen retkellä…(n,1) 
 
Vanhempien ongelmat painavat ja tunkevat ryhmänkin päällä niin, että evaluoijakin alkaa 
välillä sosiaalisesti hikoilla. Tätä kautta myös tutoreiden ja työparienkin voimavarojen 
rajat – sosiaaliset synkkäpuolet ja rakenteet, jopa periytyvä marginaali, jossa H-hetki löi jo 
sukupolvi sitten – kirjoitetaan selkojärkisesti esiin. Rakenteiden ja ”pienten kynttilöiden” 
Mahiksen kohtaaminen on tietenkin joskus Goljatin ja Daavidin kohtaaminen. Mutta 
kuten seuraavien lainojen loppupuolelta voidaan lukea, kohtaaminen voi olla myös 
”mykkien pakkojen” muotoinen: elinolosuhteissaan blokatut nuoret pitävät joitain asioita 
”isoina” ja tutorit taas ”pieninä” – ja yhteistyökuvio on mykkä, se saattaa ”rasahtaa 
kokoon”, rikkoutua nimeämättömien paineiden alla.  
 
Tässä kontekstissa ei oikein jakseta katsella ”uusavuttomuutta”, joka elää myös 
”keskiluokkaisissa” kodeissa. Nimimerkillä ”kokenut” operoinut mestari toivoi muidenkin 



 
 33 

asettaneen riman niin alas, ettei tarvitse myöhemmin itkeskellä – omien eväiden loputtua 
pitää osata tienviitat muiden tiimi-maakareiden luo! Toisessa ääripäässä tutor katsoo 
sormien läpi, antaa sopivia ongelmia voitettavaksi ja laittaa itsekin huumorivaihteen 
päälle – toisaalla tutor manaa puuttuvia suunnitelmia ongelmista ja paaluttaa entistä 
syvemmälle omat ”rajansa” nuoria varten. 
  
Tuntuiko joskus siltä, että olet tekemisissä omien kykyjesi kannalta liian suurien 
ongelmien kanssa? Jos tuntui, niin miten: 
Eipä oikeastaan. (M,3) / Kyllä, koska teen työtä vaikeimpien ongelmanuorten kanssa, 
joiden kaikkia ongelmia kukaan ei pysty ratkaisemaan. Silti olen sitä mieltä, että työtä 
pitää ja kannattaa tehdä. Myös nuorten henkiselle kypsymiselle pitää antaa aikaa. (m,1) / 
En oikeastaan, työni on sellaista, että joudun kohtaamaan kaikenlaista. (n,2) / Ei, koska 
yhteistyössä mm. sosiaalitoimisto. (m,3) / Epävarmuutena reagoida negatiivisiin asioihin, 
vaikka ”järki” sanoi, miten tulisi toimia. (n,2) / Eipä juuri… setvimme aiemmin ja 
edelleen poikien sotkuisia juttuja. (n,3) /  Oli ainakin ensimmäinen Mahis-hanke 
kunnassamme! (n,3) / 16-vuotiaiden poikien kanssa on helppo toimia… (n,2) / EI. 
Työnjako naisohjaajien ja tyttöjen kanssa oli etukäteen sovittu. (m,3) / Kyllä, 
ongelmatilanteissa, riitatilanteiden ratkaisuissa. (n,3) /Ei tuntunut, koska rima oli asetettu 
niin alas, ettei tule liikaa painetta. Ja jos omat taidot eivät riitä, osaan neuvoa nuoria 
eteenpäin ja apua löytyy aina tarvittaessa. Tarkoitus ei ollutkaan ”pelastaa” kaikkia 
nuoria. (n,2) / Ei oikeastaan, otimme asiat yksi kerrallaan (n,1) / Ei aikaa, ei kykyjä eikä 
voimia joita tarvittaisiin; myöskään yhteiskunta ei tule helposti vastaan enkä osaa polkuja 
hallinnon viidakossa.(n,1) / (n,3) / Vanhempien ongelmat. (n,1) / Aikapula ja ”jälkihoito”. 
(m,2) / Aika selvittämiseen on rajallinen ja jos yhteistyö klikkaa muiden kanssa. Ongelmat 
olivat nuorten mielestä isoja ja ne tapahtui niin nopeassa tahdissa, ettei kerinnyt tarttua 
kiinni…(n,2) / 
 
 
”KÄYTÄNNÖN ONGELMALISTA” MUUTTAA MUOTOAAN... 
MUTTEI SE ESTÄ PERUSVERKOSTON KOMEAA YHTEISTYÖTÄ 
 
Mahiksen periaatteellisista vaikeuksista ja sosiaalisten ongelmien käsitteellisyyksistä on 
matkaa konkreettisiin toimintaongelmiin, mutta joskus pienetkin uudet praktiset seikat, 
”keinot ja varat auttaisivat projekteja rutkasti eteenpäin.”  Vertailulista ongelmista – 
jossa on monia isojakin juttuja mukana - luettelee ja kertoo puolestaan:  
 
Mitkä seuraavista näet Mahis-ryhmän toiminnan tärkeimpinä käytännön 
ongelmina: (valitse keskeisimmät; suluissa tieto vuodelta 2000, Raportti s. 86) 
 
- Kokemuksen ja ideoiden puute tällaisista  
hankkeista        ******  13% (18%) 
- Ympäristön epäilyt ja kritiikin    ************* 27% (17%)    
- Ympäristön ahdasmielisyyden    ******** 19% (10%)  
- Kilpailevan nuorisotyön ihmiset ja toiminnan   ***** 11%  (6%) 
- Ryhmän sisäiset vaikeudet, ristiriitaiset edut  
ja odotukset        **** 8% (12%) 
- Toimintapaikkojen ja -resurssien (esim. tilat,  
rahat) niukkuuden       ********************************* 67% (62%) 
- Yksinäisyyden (olet yksin hankkeen kanssa,  
esim. työpari puuttuu)      ************ 25%  (16%) 
- Mahiksen toiminnan lyhytkestoisuuden    ************************* 50% (21%) 
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- Suomalainen nuorisotoiminta on liiankin täynnä  
väliaikaisia projekteja ja verkkoja, tarvittaisiin                                                         
päinvastoin juuri kuntien ja hyvinvointivaltion  
tuntuvaa ja säännöllistä tukea      ******************************* 65% (-) 
- Juuri kun on kyennyt nimeämään nuoren konk- 
reettisen ongelman, aika loppuu ja muut nuoriso- 
toimijat eivät uskalla tai osaa tulla mukaan  
auttamiskuvioon       ************* 27% (-)   
- Nuorten vaikeudet yllättävän hankalia lähes- 
tymisen ja yhteistoiminnan kannalta    ******* 15% (24%) 
- Jokin muu        ***** 10%  (17%) 
 
Nuorten vaikeuksien rankkuus ja asema jatkuvassa projektiverkossa heijastuvat tässäkin 
tarkastelussa. Ympäristön paineet (epäily, arvostelu ja jopa ahdasmielisyys) sekä 
kilpailevat hankkeet vaikeuttavat selvästi monien hankkeiden elämää. Monilla vastaajilla 
on vankka ja toistuva kokemus Mahis-hankkeista: Mahis saattaa tuottaa lisävaatimuksia ja 
”hikisiä toimintaterveisiä” monille muillekin toimijoille – toisaalta pienimuotoisesti 
resurssoitu Mahis saattaa antaa ikävän mallin tai vertailukohdan rahoitukseltaan 
rikkaammille toimintamalleille. Kun aika Mahikselta loppuu ja ongelmat huutavat 
jatkoa...sitä ei aina löydy! Taustalla on varmaan myös sosiaalipalveluiden jatkuva 
resurssipula ja tulosvastuullistaminen, mitkä eivät innovoi tai verkota hankkeita vaan 
”putsaavat paikkoja” . Toisaalta vallankin uudet hankkeet muistuttavat omissa 
yhteisöissään marginaalin olemassaolosta, jonka jotkut haluavat unohtaa. Paikallisten 
seutukuntien maine on herkkä ja niissä luotetaan vanhaan ja luotettuun Gemeinschaftiin 
(yhteisö hoitaa epävirallisesti ongelmat piiloon). 
 
Mahiksen toiminnan lyhytkestoisuus ja erilaiset resurssiongelmat ovat tunnettuja, mutta 
niiden toistaminen tässä on turhaa ja tavallaan jo sateenvarjohankkeen lähtökohtien 
romuttamista. Sen sijaan ajatus EU- ja muiden hankeverkkojen epävarman, väliaikaisen ja 
”rakenteisiin ajamattoman” Suomen synnystä on relevantti. Pienimuotoiseksi tarkoitettu 
Mahis limittyy erityyppisten syttyvien ja sammuvien kumppanuusmallien sarjaan, jotka 
eivät lupauksistaan huolimatta kykene ”parhaimpien käytäntöjensä rakenteistamiseen” tai 
jatkuvien joustavien palvelumuotojen tuottamiseen tai institutionalisoimiseen. Samaa 
pätee työpaikkoihin maakunnissa. (Vrt. Paakkunainen 2003, vrt. Aro 2000.) Tämä on 
surullinen seikka – mutta vastuu siitä ei jää Mahiksen harteille.  
 
Mahiksen keveä verkostomainen luonne ja ympäristön tietty viileys eivät suinkaan estä 
Mahista dynaamisesti verkottumasta. Mahis on osaltaan tuonut uusia tuulia ja 
intensiivisyyttä julkisen sektorin toimijoiden ja eettis-sosiaalista perustoimintaa 
organisoivien järjestöjen välille. Haastattelututkimuksen kuva täydentää hyvin Mahiksen 
verkkosivujen aiemmin esiteltyjä tietoja hankkeiden taustatahoista. Seuraava taulukko 
heijastelee koko yhteistyökuvion maisemaa ja verkostopolitiikkaa. Verkko on erityisen 
lämmin kunnan nuoria lähellä olevan peruspalvelusektorin kanssa. Ilmiö liittyy 
laajempaankin verkoston vakiintumiseen: vaikka yhteys institutionaaliseen 
hyvinvointisektoriin onkin selvä, se ei funktionalisoi Mahista osaksi virallisen 
hyvinvointipolitiikan agendaa. Sille jää oma autonomiansa, jolle verkottua. Seurakunta 
näyttäisi olevan jopa 4H–toimintaa tärkeämpi yhteistyötaho. Jälkimmäinen on komeasti 
kivunnut järjestötoimijoiden kärkeen. Muita keskeisiä nuorisotoiminnan järjestöjä olivat 
erityisesti setlementtiliikkeen toimijat. Yritystahot on joillain paikkakunnilla kyetty 
rekrytoimaan mukaan, kyse on hyvistä henkilösuhteista. Epäviralliset paikalliset 
sosiaaliset toimijat näyttelevät muutamissa projekteissa merkittävää roolia, he tuovat 
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projekteihin resursseja ja tukihenkilöitä. Mahis on koko ajan liikkunut myös ulkomailla, 
muun muassa Venäjän Karjalan partnereiden kanssa. 
 
Onko Mahis-ryhmä tuonut kehitysnäkymiä tai muutoksia nuorten kanssa toimivien 
tahojen yhteistyöhön: (valitse itsellesi keskeisimmät) 
Kunnan nuorisotoimen kanssa     ********************* 42% 
Kunnan sosiaalitoimen kanssa     **************** 33% 
Kunnan koulujen kanssa                  **************** 33% 
Kirkon tai seurakunnan kanssa     ***************31% 
4H-järjestön kanssa      ************ 25% 
Muiden nuorisotoiminnan järjestöjen kanssa   *********** 23% 
Yksityisten ja yritystahojen kanssa    ******** 17% 
Muiden järjestöjen ja verkostojen kanssa   ******* 15% 
Paikallisten tai (perhettä) lähellä olevien kanssa   ****** 13% 
Muiden hankkeiden kanssa kansainvälisesti             ****8% 
'(Puoli)julkisten' (kuten työpajojen) kanssa   ****8% 
Jonkun muun kanssa      ** 4% 
 
 
RYHMÄDYNAMIIKKAA:  
JOUSTAVAT TAVOITTEET JA PARIOHJAUS...  
 
Kuten aiemmassa raportissa (R 2000) pääteltiin, ryhmädynamiikan tuntemus 
suomalaisessa nuorisotoiminnan polemiikissa on laiminlyötyä tai ainakin kirjallisesti 
käsittelyn ulkopuolella. Vaikeus piillee siinä, että kyse on autonomisesta ja 
myöhäismodernissa yhteiskunnassa radikaalin tilanne- ka kontekstikohtaisesta 
autonomisesta taidosta toimia ryhmän kanssa ja osana sitä – jopa suhteessa muuhun 
maailmaan ja sen ristiriitoihin. Toiminnan teoria tulee tässä kuitenkin monesti apuun 
(Melucci 1985, Termonen 2002 ja Vähämäki 2000). Ongelmat lähentyvät monin tavoin 
vuosituhannen vaihteen yhteiskunnallisten liikkeen muodostumista ja 
ryhmänmuodostuksen perusteita koskevia ajatuksia, ”elämän puolustamista” liikkeiden 
mikrokosmoksessa. Tässä raportissa esitetään muutamia huomioita Mahiksen 
ryhmädynamiikan oppimisprosesseista. 
 
Yksi keskeinen tendenssi, joka on vahvistunut Mahiksen menossa, on yhden tutorin 
hankkeiden väheneminen ja parien tai useiden ohjaajien yhteistyön lisääntyminen hanke-
ohjauksessa. 54 prosentissa hankkeista työskenteli työpari tai useampia tutoreita. Alle 
puolet projekteista jäi yhden vetäjän varaan. Kyse on tietenkin tutor-diskurssin 
laventamista, ongelmien ja vastuun jakamisesta. Jo aiemmin tässä raportissa nostettiin 
esiin dynaaminen ajatus siitä, että hankkeiden haasteita jakavien ja niitä reflektoivien 
ihmisten piiri ja toiminto on eri asia kuin se toimintatilanne, jossa itse nuoret ja 
toimintatilanteet kohdataan. Pari- ja ryhmätyö auttaa tässä ja laajemmassa nuorten 
verottamisessa ja toimijayhteistyössä. Samalla porukan taustayhteistyö auttaa varomaan 
liian suurten suorituspaineiden tuottamia kynnyksiä ja karikoita toiminnassa. Vieläkin 
monet ohjaajat kokevat yksinään olemisen taakan: aiemmin esitellyssä taulukossa 25 % 
olisi halunnut laajempaa ohjaajavastuuta! 
 
Toinen jännittävä ulottuvuus ryhmän kehityksessä ja ”johdattamisessa” on asetettujen 
tavoitteiden luonne ja toteutuminen (ks. seuraava leipäkuvio). Haastatteluvastaukset 
antavat kiehtovaa ja pureskeltavaa aineistoa tähän keskusteluun. Kaikki eivät uskoneet 
rationaaliseen suunnitteluun vaikeissa oloissa elävien nuorten kanssa toimineen yli 
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nelikymppisen miestoimijan tapaan: toiminta oli suunnitellun muotoista,  ”...koska 
tapahtumat oli ennalta suunniteltu, suunnitelmat kirjattu ja tehtävät jaettu. Myös 
tavoitteet oli kirjattu. Tapahtumien/leirin jälkeen pidettiin niin sanottu leirin purku, joka 
sisälsi kommentit ja mahdollisen kritiikin.” Tiedot hankkeista, joissa toiminnot laajenivat 
tai muuttivat muotoaan ovat kiehtovia. Ne osoittavat mielikuvitusta – supistaa ja laajentaa, 
rikkoa aikatauluja ja rooli- ja tavoiteodotuksia. ja mikä vielä fiksumpaa, usein yhdessä – 
nuorten toiveiden ilmauksina. Toiminnot saattoivat laajeta arkisesti tai luovasti, koska 
”nuoret halusivat käydä konkreettisesti tutustumassa eri paikkoihin” tai ”yhden 
tapahtuman toteutuminen poiki uusia esim. nuorisotilan remontti ei kuulunut 
alkuperäiseen suunnitelmaan.”  Kuviot elävät ja muuttuvat: ”osa ryhmästä aikoo jatkossa 
toimia ensiapuryhmässä lisäkoulutuksen jälkeen” ja ”teatteriesitystä ei ehditty tehdä 
valmiiksi, joten se jatkuu syksyllä”.  
 
Kyse ei ole vain tervejärkisestä toimintaratkaisuista, tarvitaan kärsivällisyyttä, eettis-
poliittista toimintamotivaatiota ja Mahikselle tyypillistä epävirallista repertuaaria – 
”kaikki ei ole paperinpalasta ja viidensadan euron toimintatonnista kiinni.” Luovuus 
kehittää ryhmätoiminnan elon ja tavoitteiden suhdetta, osoittaa ainakin vastanneiden 
hankkeiden suhteen, että ne tehtiin toiminnan riemun ja niiden itsensä vuoksi, niitä ei 
tehty velvoituseetokselle tai ulkopuolisten vaatimuksesta. Seuraava kuvio indikoi, kuinka 
vain alle puolessa hankkeita tavoitteet säilyivät alkuperäisinä: hankkeissa oli ”elämää ja 
dynamiikkaa”. 

KÄYTÄNN. TAVOITT. TOTEUTUMINEN

2 / 4%

22 / 46%

11 / 23%

10 / 21%

3 / 6%

ei tietoa

stabiileja

laajenivat

osittain

ei toteutunut

        
PERUSDYNAMIIKKAA: RYHMÄKATOA – JA -KASVUA 
 
Myös nuorten määrä eli jonkin verran Mahis-ryhmissä. Neljäsosassa ryhmä pieneni. 
Väliin jotkut nuoret kypsyivät ja ”ovet paukkuivat”. Tällaiset ongelmat kuitenkin 
useimmiten kyettiin läpikäymään yhdessä ja usein oli selvää, että kyse oli myös hankkeen 
realististen rajojen löytymisestä. Monesti toiminnan tapojen ja tyylien sekä toisaalta 
ryhmien heterogeenisuuden rajojen etsintä oli mahdollista vain kokeilemalla, toiminnan 
testillä. Ryhmäkohtaisten epävarmojen ja rohkeiden toimintasovellusten löytäminen on 
kielteisissä kokemuksissa, ikävissä reagoinneissa – epärealististen juttujen hylkäämisessä 
(sanalla sanoen, falsifikaatiossa). Tämä rajoja etsivä refleksiivisyys ei voi tietenkään 
tarkoittaa kenenkään tarkoituksellista loukkaamista tai leimaamista. Toisaalla 
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toimintamuodot myös laajenivat, mikä ei useinkaan merkinnyt hankkeiden 
”ylipursuamista” – uusi merkitys ja toiminto korvaa osittain vanhan.  
 

RYHMÄKOON MUUTOS

1 / 2%

7 / 15%

29 / 60%

11 / 23%

ei tietoa

laajeni

stabiili

pieneni

 
Seuraavat prosenttitaulukot sisältävät melko vähän ryhmän jäsenten kasvu- tai 
katotapauksia (2% = yksi henkilö). Ristiintaulukot osoittavat kuitenkin muutossuuntia ja 
saavat vahvistusta vuoden 2000 evaluaatiosta (R 2000, 12 ja 50-74). Poikia ja tyttöjä on 
Mahiksen pitkässä linjassa ollut mukana suurin piirtein yhtä paljon. Pojatkin vaihtuvat 
projekteissa, mutta paljon tyttöjä pienimuotoisemmin. Tytöt sekä poistuvat kuvioista 
että astuvat kesken kuvion sisään poikia enemmän. Tällä on yhteys nuoren sukupolven 
tyttöjen poikia suurempaan refleksiivisyyteen ja erottautumisvoimaan, mitä moderni 
nuorisotutkimus ja aiempi arviointikin alleviivaavat. Vuoden 2003 aineistonkin mukaan 
useimmat hankkeen jättö- ja tulodraamat ovat naisten tekoja. Monet ulkopuolisten apua 
tarvinneet ryhmien toimintakriisit ovat liittyneet ”tyttöjen riitaisuuteen”.  Näin käy myös 
”hard-core”-marginaalissa. Näyttää siltä, että aineiston kaikki marginaalin kasvutapaukset 
muodostuvat feminiinisistä muutoksista. Useimmiten hankkeiden vaihtuvuus liittyy juuri 
kovaonnisemman marginaalin piiriin. 
 

Ryhmän kasvu % 1:llä   2:lla 3-4 h.  5- h. 
Tytöt    -     -     8    2 
Pojat    2     2     -    2 
Tiukka marginaali    -     -     8    2 

 
Ryhmän kato % 1:llä  2:lla 3-4 h. 5- h. 
Tytöt   4    6   4   2 
Pojat  10    -   2   - 
Tiukka marginaali  10    4   6   - 
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NUORTEN LEIRIEN JA KLIKKIEN SUHDEDYNAMIIKKA –  
SOPIVANKOKOISISTA RISKEISTÄ ULKOPUOLISEEN APUUN!  
 
Seuraava kuvio ja kysymysvastauksia suoraan kuvaavaa frekvenssitaulukko osoittavat 
hyvin hanketoiminnan ytimen: kuinka syrjäytyneiden kohtaamisessa onnistuttiin ja mikä 
oli marginaalin ja paremmin elämäänsä hallitsevien nuorten välinen dynamiikka? Edellä 
on selvinnyt, että vain joissakin tapauksissa (8%) sisäiset ristiriidat hahmottuivat tärkeinä 
kehityshaittoina toiminnassa. Vaikka varsinaista pitkäaikaista ’leiriytymistä’ ei hankkeissa 
tapahtunut, saattoi jopa lähes joka toisessa hankkeessa elää erilaisia ’klikkejä’. Näiden 
tarkkailu ja huomiointi on toimintadynamiikassa tärkeätä, vaikka se vaatiikin aikamoista 
sekaantumista nuorten menoon ja suhteisiin. Politiikkaa tarvitaan. Nämä klikit voivat 
aukinaisina, keveinä ja liikkumavaraisina olla myös hankkeen rikkaus: erojen 
tunnistaminen on monesti vuorovaikutuksen ehto. Kukaan vastaaja ei raportoinut 
(kysymyskaavakkeen) tilanteesta, jossa ”joku tai jotkut nuoret kokivat olevansa 
’normalisoinnin’ (liian holhoavan kasvatuksen) tai leimaamisen kohteena”. Kysymys on 
vaikeaselkoinen ja myönteinen vastaus siihen vaatisi hankeohjaajalta raisua itsekritiikkiä. 
 
Projektin elämä eteni riskien ja ongelmien kautta (19 %) ja sekoitti hedelmällisesti ryhmiä 
ja klikkejä toistensa kanssa (25 %). Näitä kokeilevan ja verkostomaisesti elävän 
riskiyhteiskunnan hankkeen attribuutteja kannattaa toistella; ne ovat merkki haasteidensa 
kanssa elävistä aloitteista ja yrityksistä. Sen sijaan joidenkin prosessissa mukana olleiden 
nuorten tilanne jäi roikkumiseksi tai näennäiseksi: 17 prosentissa hankkeita joku tai jotkut 
jäivät yksin ainakin joksikin aikaa hankkeen aikana. Ryhmädynamiikka ei aina toimi 
ideaalisesti – tutorin huomio ei riitä kaikkialle.  
 
Aika- ja resurssipula eivät selitä kaikkea – on todettu jo aiemmin, että nuoretkin syrjivät 
toisiaan hankkeiden sisällä ja segregaatiokehät voivat nousta toisiin potensseihin. 
Yksinään jäämisen merkit toiminnassa vaatisivat aina reaktion tai uusia ratkaisuja: joko 
jatkohankkeita, räätälöityjä yhteyksiä ja uusia toiminnallisia haasteita. 
”Jokapaikanviisauksien” esittäminen tässä on turhaa.  
 
Joka kymmenes hanke oli ”sangen riskialtis ja hankala”, mikä osoittaa liikkumisen 
projektien voiman ja efektiivisyyden rajoilla ja riskinotto alkaa mennä ahdistuksen 
puolelle. Kuten aiemmin on monesti todettu, Mahiksen hankepakkauksia on ladattu 
vakavissaan, vaikeuksia pelkäämättä. Näyttää myös siltä, että ongelmatilanteiden 
purkaminen ei ole läheskään aina voinut tapahtua ilman ulkopuolista apua. Kyse on 
ystävien, tavallisten lääkäreiden ja psykiatrian ammattilaisten, asiantuntijoiden ja 
sosiaalivaltio-ammattilaisten avusta. Ääritilanteissa on vartijoita ja poliiseja hälytetty 
”kadonneiden” retkeläisten perään. Parhaimmillaan Mahis-hanke voi silloittaa tien 
asiantuntija-apuun sopivan kriisin kautta – pahimmillaan se laukaisee 
identiteettiongelman, psyyken kriisin, latentin aggression tai sosiaaliset ongelmavyyhdet 
tavalla, joille se ei voi osoittaa suoraa ratkaisulogiikkaa. 
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NUORTEN KOHTAAMINEN

2 / 4%

3 / 6%

4 / 8%

39 / 81%

joku lähti pois

esiintyi 'leirejä"

vaikea arvioida

hyvin

 
Miten arvioit ryhmäsi tilannetta? Millaiset olivat vaikeassa elämäntilanteessa olevien 
ja paremmin selviävien nuorten välit? (Valitse sopivat kuvaukset) 
Yhteisen oppimisen mahdollisuus     ***************************  54%   
Vaikea tietää        ******* 15% 
Ryhmä oli yhtenäinen, ei klikkejä     ************************ 48% 
Toiminta sekoitti nuorten ryhmiä hyvin    ************ 25% 
Ongelmien ja riskien kautta eteenpäin    ********* 19% 
Joku tai jotkut nuoret jäivät liiaksi yksin   ******** 17% 
Tarvittiin ryhmän ulkopuolista tukea     ********* 19% 
Sangen riskialtis ja hankala     ***** 10% 
 
 
 
YKSILÖN ELÄMÄNPOLITIIKKA, IHMISSUHTEET, RISTIRIIDAT JA 
YLLÄTYKSELLISIÄ KÄÄNTEITÄ HALLITSEVA FORTUNA-JUMALATAR 
OVAT MUKANA PELISSÄ 
 
Seuraava frekvenssitaulukko kertoo jotain siitä, miten toiminnan vetäjät ovat itse kokenet 
hankkeen. Riskiyhteiskunnan identiteettityö ja muutosavoimuus (kontingenssipeli) 
myllertää. Varmasti toiminnassa tarpeellinen (1970-lukulainen) suunnittelu ei enää yksin 
hallitse toimintaoppia: yksilölliset säikeet, ihmissuhteet, ristiriidat ja yllätyksellisiä 
käänteitä hallitseva Fortuna-Jumalatar ovat mukana pelissä. Sisäisten ajatuskuvioiden 
mukanaolo prosessissa osoittaa, että elämän tarkoitukset (eksistentiaaliset olemisen tavat) 
tulevat projektidynamiikassa kohdattua. Monet tarinat, joita voi koota haastattelun lisäksi 
muusta dokumentaatiosta ja mediasta, puhuttelevat; niistä olisi oppitarinoiksi muille, 
tuleville Mahis-polville ja sosiaalisen nuorisotoiminnan etsijöille. Pienimuotoinen 
tarinakokoelma olisi oiva sosiaalipedagoginen juttu!  
 
Mitkä seuraavista omakohtaisista kokemuksistasi  
vahvistuivat (valitse kaikki olennaiset): 
- Toiminta oli yllätyksellistä,  
uutta luovaa ja ennakoimatonta    ********************  38% 
- Toiminta opetti ristiriitojen hallintaa,  
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elämä ei ole vain mutkatonta etenemistä    **************************** 58%  
- Toiminnan hyvä suunnittelu ja aikataulu  
antoivat sinulle turvallisen kokemuksen   ************************ 48% 
- Toiminta opetti ihmissuhteiden  
hallintaa yhteiskunnassa       **********************44% 
- Toiminta opetti sisäistä ajattelua,  
omien elämäntoiveiden käsittelyä     ************* 27% 
- Jotain muuta        *** 6% 
 
Seuraavat valikoidut lainat – harjoittelun ja kokemuksen tuoma autonominen 
”näppituntuma” - uudistuvasta Mahiksen keinovalikoimasta ja oivista ryhmädynamiikan 
opeista ovat jännittävä kavalkadi repertuaareja. Siinä rytmi, aikataulut, emotionaalisesti ja 
sydämen ympärille kietoutuneet retoriikat ja sillat vaihtuvat. Joskus rikotaan 
ryhmänohjaus anarkistisesti ja myönteisesti; pannaan jokaiselle oma ohjaaja ja katsotaan 
mitä tapahtuu. Tämä on tärkeä verkostohankkeiden oppi muuallakin Suomessa; tulee eri 
tavoin vaihdella intensiteettiä, miten nuori kohdataan. Ongelmia ja dialogin tapoja ja 
pieniä interbentioita voi pohtia eri porukka kuin se, joka yksin tai kaksin avaa 
toimintatilanteissa solmuja. On myös varottava liian suurten paineiden asettamista 
nuorelle – sama pätee tietenkin myös tutoreihin itseensä. Toisaalla raportoinnin rytmin 
rikkoo tieto ja perustotuus siitä, kuinka on pakko katkaista päihdekierre – sen kanssa ei 
neuvotella tai tanssita.  
 
Monesti ryhmät nousevat ja painuvat alas joidenkin keskeisten ”ongelmayksilöiden” 
kanssa; he voivat dominoida ryhmää ongelmansa kautta tai sitten ihan fyysisellä tai 
aggressiivisella hallitsevuudellaan. Ryhmät oppivat miksauksista – siinä omat arvot ja 
marginaalijaot jälleen kerran suhteellistuvat ja marginaali ja sitä leimaavat arvot ja 
kokemukset vaihtavat paikkaa (vrt. edellä beckiläinen ajatus näkökulman vaihdosta 
kilpailuyhteiskunnassa). Omanarvontunnon muutokset ja nauru seuraavat usein 
merkitysspektrin vaihtamista. Lentopallokentän rakentajalapsista voi tulla paikallisia 
sosiaalisia linkittäjiä, jotka osoittavat aikuisille unohtuneita yhteisiä seurustelutapoja! 
Nuorten lipussa voi seisoa viesti vanhemmille, jotka katsovat alkuillan ihmisuhde-
sampoa, ”Kauniita ja rohkeita”: ”Nuorisoseura on täällä tänään!” 
 
Jos ajattelemme keinovalikoimaa nuorten kanssa toimittaessa, mitä uutta projektisi 
toi siihen? 
Paljon harjoitteita ja kokemusta (näppituntumaa). (M,3) / Erilaiset liikuntalajit: melonta, 
kirkkovenesoutu, tekemällä oppiminen. (n,3) / Ollaan tehty yhdessä pieniä juttuja, nyt 
jutut on suurentuneet ja huomataan pärjäävämme/onnistuvamme myös niissä. (n,3) / 
Mahis-koulutus toi keinoja, käytännön malleja (n,3) / Rikos- ja päihdekierteen välitön 
katkaisu, välitön ympäristönvaihdos, nopea yksilöllisistä ongelmista puhuminen. (m,1) /  
Vastuun antaminen nuorille oikeissa paikoissa. (m,2) / Erityisnuorten saaminen 
toimintaan mukaan muiden kanssa. (n,2) / (n,3) / Keinoja miesten/poikien kanssa 
toimimiseen, tekemistä yms.. (m,3) / Myönteisyyttä ympäristöltä, positiivisuutta omien 
kykyjen arvostamista. (n,2) / Tyttöleiriryhmät erityisesti pakolaistytöille. Ohjaajakoulutus.  
(m,3) / Puhuminen huumorilla, mutta asiaa, pärjää pitkälle. Kuunteleminen on myös 
tärkeää. (n,2) / Pienryhmätoiminnan tehokkuuden / intensiivisyyden (n,1) /  Kuka tahansa 
voi toimia yhdessä nuorten kanssa, jolla on päätä ja sydäntä…(n,1) / Delegoimista 
toiselle aikuiselle! (n,1) / No, jos nykyään on sekä tyttöjä että poikia mökkeilemässä, ei 
sinne yleensä aikuisia oteta mukaan. (n,3) / Laajentaa urheilullinen, kulttuurinen, 
historiallinen toiminta (monikulttuurinen urheilutoiminta – KP) (m,1) / Jokaisella 
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nuorella oma ohjaaja leirillä, ei niin kuin tavallisesti: paljon nuoria ja muutama 
ohjaaja…(n,3)   
 
Kun mietimme Mahis-hankkeiden ryhmäoppeja ja tutoreiden mukaan heittäytymistä, 
näemme toimijoiden herkkyyden ja kuvan persoonan mukanaolosta dynaamisessa 
hanketoiminnassa. Tämä perusoivallus Mahiksen erityislaadusta saa tukea seuraavassa 
kuviossa, jonka taustalla oli tutkimuskysymys ”Oma innostuksesi Mahis-toimintaan liittyi 
seuraaviin seikkoihin:” 

OMAN INNOSTUKSEN TAUSTA

2 / 4%

1 / 2%

2 / 4%

6 / 13%

8 / 17%

12 / 25%

13 / 27%

4 / 8%

johonkin muuhun

uskontoon

uusien ong. kohtaam.

yhteisk. pakko

ammattitaito

menetelmäkeskust.

sosiaalinen herkkyys

elämän tarkoitus

 
Ammattitaito ja menetelmä ovat ohjaajien kiinnostuksen ja koettelun yksi keskiö Mahis-
kokemuksessa. Silti sosiaalinen herkkyys, eksistentiaaliset mietteet, vahva eettinen ja 
yhteiskunnallinen ongelmatietoisuus ovat mukana motivaatiokentässä ja ylittävät 
professiotekijät. Uskonto on vain kerran vastaajien listalla. Aiemman raportin (R 2000) 
arvio elämänpoliittisesta (life-politics) mukaan heittäytymisestä Mahis-kuvioon saa tässä 
huomattavan vahvistuksen. Kun yhteiskunnan sisäistetyt normit, kilpailuhaasteet ja 
sosiaaliset ongelmat ovat heijastuneet arkisiin yhteisöihin ja yksilölliseen sosialisaatioon 
saakka, on myös niiden tunnistaminen ja uudelleenmuotoilu asia, joka on 
henkilökohtaisen aktiivisuuden kysymys. Tutorin on koottava itsensä omintakeisella 
tavalla, muotoiltava omannäkoisensä Mahis-projekti ja herätettävä myös Mahis-
nuori yksilönä mukaan. (Beck 1993, Foucault 1980.) 
 
 
ARVIOINTI JA MENETELMÄKESKUSTELU STIMULOI 
 
Puolet Mahis-ohjaajista osallistuu hankkeen kehittämis- ja menetelmäkeskusteluun eri 
lähteiden (verkkosivut, jutut ja artikkelit, seminaarit ja kirjallisuus) tai vähintäänkin 
ammentaa siitä ideoita ja lähestymistapoja omiin ”proggiksiinsa”. (Ks. seuraava kuvio.) 
Yllättävää sen sijaan oli kyselyn mukaan se, että vain alle 20 % vastaajista tunsi aiemman 
hankkeen arviointitutkimuksen. Saihan se kolme vuotta sitten paljon julkisuutta ja 
palautetta tutkijallekin kertyi kosolti myös epävirallisten kontaktien kautta. Ehkä 
populaariksi viritetty tarkastelu ja kieli eivät ole sittenkään tavoittaneet kaikkia käytännön 
toimijoita, jotka alleviivaavat ideointikeskustelun konkreettisuutta ja ”näppituntumaa” 
käytännön ratkaisuihin.  
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OSALL. ARVIOINTIKESKUSTELUSSA

4 / 8%

24 / 50%

20 / 42%

mahis-evaluaatio

pohdinta

ei osallistunut

 
Toisaalla 63 % vastaajista raportoi seuranneensa menetelmäkeskustelua ja innovatiivisia 
puheenvuoroja ja aloitteita. Tieto on inspiroiva ja osoittaa vapaaehtoistoimijoiden 
professionaalisen otteen lisäksi sitä, että koulutodistuksiin ei tyydytä ja useat alan 
koulutusta saamattomatkin insproituvat kehityskeskustelusta. Nuorisotoiminnan 
”uutuudet” ja ”näppituntumaa” kehittämään haastavat alueet ja sosiaalipedagogian genret 
nousevat sangen pluralistisesti esiin seuraavissa vastauksissa. Seikkailu- ja 
erityispedagogian variaatiot, terapiat, ratkaisu- ja toimintakeskeiset sovellukset, 
elämyksellisyys ja rippikoulupedakogia vilahtelevat polemiikissa. Näistä suunnista löytyy 
myös virkistys, jolla yhteys Mahiksen omaan koulutukseen rakentuu ja Mahiksen 
omintakeinen genre muotoutuu. Kokemuksista piirtyy esiin myös suomalaisten järjestöjen 
ja julkisuuksien valiotraditiot ja koulutukset: setlementistä R-sykkeeseen ja rippikoulujen 
hioutuneisiin kuvioihin. 
 
Mitä Mahis-hanketta tukevaa nuorisotoiminnan menetelmä- tai 
pedagogiakeskustelua tai kokeilua olet seurannut tai opiskellut: 
Mikko Aallon R-Syke, rippikoulupedagogiikan eri alat jne. (M,3) / Mediakasvatus. (m,3) / 
Omaan ammattiini (Humanistinen ammattikorkeakoulututkinto, työ Helsingin kaupungin 
nuorisoasiainkeskus  - KP)  liittyen erilaiset koulutukset ja Internetin kautta jonkin verran 
/aikapula. (n,3) / Useita vaihdellen, aina kun aikaa on. (n,3) / Seikkailukasvatus, toiminta-
terapia, tekemällä oppiminen, lyhytterapia, ryhmätyö, erityispedagogiikka, liikuntakasva-
tus. (m,1) / Toimintakokemusmenetelmä, seikkailukasvatus, ratkaisukeskeiset menetelmät. 
(n,2) / Viimeksi olen tutustunut erityispedagogiikkaan ja sen tehtäviin…(n,2) / Huume-
asiat. (n,1) / Toimintakokemus ja seikkailumenetelmä. (m,3) / Onkohan meidän järjestel-
mässämme pahasti jotain pielessä? Maallikkona katson asiaa toiselta puolelta. Onko 
menty liian pitkälle ammattilaisuudessa, jopa niin, etteivät vanhemmat välttämättä edes 
uskalla kasvattaa lapsiaan? Pelätään,  että toimitaan väärin ja kasvatusvastuu annetaan 
ammattilaisille. Ammattilaisuutta kun korostetaan aivan liikaa. vain vahvat uskaltavat 
toimia vaistojen varassa…Yksikään koulutusjärjestelmä ei tuota niin ylivoimaisia kasvat-
tajia, kuin tavallisella maalaisjärjellä kasvattavat vanhemmat ovat, jos heille annetaan 
mahdollisuus kasvattaa kaikessa rauhassa kotona. (n,2) / Ratkaisukeskeistä mallia, 
sosiokulttuurinen kohtaaminen yms. (n,2) / Elämyspedagogiikka, toimintakokemukset + 
ratkaisukeskeisyys. (n,3) /  NaBa–tapaamiset. (n,3) / Olen koulutukseltani erityisnuoriso-
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työntekijä, päihde- ja sosiaalinen nuorisotyö, lastensuojelu. (n,1) / Ratkaisukeskeisyys ja 
toiminnallisuus… aiheuttavat. (n,2) / Olen ollut mukana kaupungin ja setlementin 
projektissa – koulupinnarit teemana. Päätyöni liittyi myös tähän. (n,2) / Yhteisökasvatus.  
(n,1) / Erilaisia tutkimuksia, artikkeleita, tapahtumia ja ollut mukana erilaisessa 
koulutuksessa. (n,3) / Kasvatustiedettä. (m,2) /  Olen seurannut yhteisten palavereiden 
kautta. vaikka niitä olisi ollut vain yksi vuodessa. Yhdessä olemme tutkineet ja netissä 
joskus selaan Nuorten Akatemian sivuja. (n,2) / Opiskelen koko ajan lisää, luen kirjoja, 
seuraan lehtikirjoituksia. (n,1) / Luovien toimintojen käyttäminen, seikkailukasvatus. (n,1)  
 
 
 MAHIS-TUTOREIDEN KAHDEKSASTA TOIMINTAKULTTUURISTA 
 
Seuraavissa kuvioissa eritellään kahdeksan eri toimintatavan avulla Mahis-ryhmien 
kulttuureja. Samalla ne spekuloivat ja analysoivat toimintatapojen keskinäisiä suhteita ja 
suosioita. Lista toimintatavoista: 

• (Koulu)luokkamaisesti organisoidut oppimistapahtumat 
• Paikallinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen, nuorison aloitteet tai 

yhteiskunnallinen kasvu  
• Kulttuurinen ja luova ilmaisu    
• Sosiaalinen tila, terapia ja keskustelu  
• Fyysinen, urheilullinen, pelillinen, leikinomainen ilmaisu ja yhdessäolo   
• Seikkailu, selviytyminen, rajakokemukset ja provosoituminen    
• Työnteonomainen itsekuri, suorittaminen, tavoitteellisuus ja aikataulut  
• Tekemällä oppii (esim. työpaja)  

 
Vuonna 2000 Mahiksen toimintatavat näyttivät seuraavanlaisilta: 
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Koulu(luokka)mainen oppiminen asettuu henkisenä kurinalaisuutena ja 
tilakollektiivisuutena fyysistä leikinomaisuutta ja sen sisältämää sosiaalista olemista 
vastaan (leikillä on aina vakavat sääntönsä). Työnteonomainen itsekuri, 
instrumentaalisuus ja aikataulut asettuvat sosiaalista dimensiota ja sen itsetoteuttavuutta ja 
välitöntä interaktiivisuutta vastaan. “Learning by doing“ -käytännöt ja induktiivinen 
oppimisprosessi asettuvat kulttuurista abstraktia ilmaisuvoimaa ja laajemmalle yleisölle 
mietittyä merkitystä vastaan. Seikkailu, selviytyminen ja rajakokemus asettuvat 
’henkilökohtaisina puhdistumisina’ paikallista ja yhteiskunnallista vaikuttamista vastaan, 
mikä vaatii yleensä ohjelmallista ja vastustajarintamista tietoista yhteistä sosiaalista aktia 
tai interventiota. (Raportti 2000, 88-92.)  
 
Seuraavat kuviot kuvaavat sitä, miten näissä toimintatavoissa on onnistuttu  ja verrattu 
näitä toimintakulttuureja Mahiksen alkuvaiheen analyysiin (Raportti 2000, 89-96).  
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SOSIAALINEN TILA***

+69  (+79)

2 / 4%

3 / 6%

10 / 21%

22 / 46%

11 / 23%

ei lainkaan

heikosti

vaikea sanoa

hyvin

erittäin hyvin

 
***  Otsikon jälkeinen + -luku summaa ’hyvin’ ja ’erittäin hyvin’ vastanneet, % (suluissa 
vastaava luku vuoden 2000 evaluaatiosta). 

PELILLINEN YHDESSÄOLO***

+67  (+65)

2 / 4%

14 / 29%

24 / 50%

8 / 17%

heikosti

vaikea sanoa

hyvin

erittäin hyvin

 
 

***  Otsikon jälkeinen + -luku summaa ’hyvin’ ja ’erittäin hyvin’ vastanneet, % (suluissa 
vastaava luku vuoden 2000 evaluaatiosta). 
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SEIKKAILU***

+63  (+66)

2 / 4%

16 / 33%

21 / 44%

9 / 19%

heikosti

vaikea sanoa

hyvin

erittäin hyvin

 
***  Otsikon jälkeinen + -luku summaa ’hyvin’ ja ’erittäin hyvin’ vastanneet, % 
(suluissa vastaava luku vuoden 2000 evaluaatiosta). 

"TEKEMÄLLÄ OPPII"***

+59  (+63)

3 / 6%

17 / 35%

18 / 38%

10 / 21%

heikosti

vaikea sanoa

hyvin

erittäin hyvin

 
***  Otsikon jälkeinen + -luku summaa ’hyvin’ ja ’erittäin hyvin’ vastanneet, % 
(suluissa vastaava luku vuoden 2000 evaluaatiosta). 
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YHTEISK. VAIKUTTAMINEN***

+57  (+33)

1 / 2%

9 / 19%

11 / 23%
21 / 44%

6 / 13%

ei lainkaan

heikosti

vaikea sanoa
hyvin

erittäin hyvin

 
***  Otsikon jälkeinen + -luku summaa ’hyvin’ ja ’erittäin hyvin’ vastanneet, % 
(suluissa vastaava luku vuoden 2000 evaluaatiosta). 

 

TYÖNTEKO***

+57  (+55)

7 / 15%

14 / 29%

18 / 38%

9 / 19%

heikosti

vaikea sanoa

hyvin

erittäin hyvin

 
***  Otsikon jälkeinen + -luku summaa ’hyvin’ ja ’erittäin hyvin’ vastanneet, % 
(suluissa vastaava luku vuoden 2000 evaluaatiosta). 
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KULTTUURINEN ILMAISU***

+34  (+26)

2 / 4%

6 / 13%

24 / 50%

10 / 21%

6 / 13%

ei lainkaan

heikosti

vaikea sanoa

hyvin

erittäin hyvin

 
***  Otsikon jälkeinen + -luku summaa ’hyvin’ ja ’erittäin hyvin’ vastanneet, % 
(suluissa vastaava luku vuoden 2000 evaluaatiosta). 

 

KOULUOPPIMINEN***

+31  (+32)

6 / 13%

8 / 17%

19 / 40%

12 / 25%

3 / 6%
ei lainkaan

heikosti

vaikea sanoa

hyvin

erittäin hyvin

 
***  Otsikon jälkeinen + -luku summaa ’hyvin’ ja ’erittäin hyvin’ vastanneet, % 
(suluissa vastaava luku vuoden 2000 evaluaatiosta).  

 
 
TOIMINTAKULTTUURIEN MUUTTUVA SUOSIO  
 
Kuviot kiteyttävät hyvin toimintarepertuaarien suosion. Sosiaalisen toiminnan konsepti 
on Mahis-ohjaajien käsissä arvostetuin ja luotettavin ulottuvuus, ryhmähengen ja 
(klassisen työnmaailman dimensiota rikkovan) keskustelun paikka ja etenemistapa. Tämä 
(yleinen) näkökulma on menettänyt asemaansa toimintatapana, mutta se pettää harvoin: 
sovellukset ovat harvoin heikkoja tai vaikutuksettomia. ”Sosiaalisen tilan, terapian ja 
keskustelun” suosio on pudonnut, 1990-luvun lamakeskustelu suosi sosiaalista dimensiota 
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toiminnassa ja esimerkiksi juuri työpajoista tuli jonkinlaisia työttömyyden sosiaalisen 
käsittelyn paikkoja ja ylisummaisia paradigmoja. Suosion taustalla on tietenkin myös 
toimintatyylin abstraktisuus, se on yleisnimi nuorten yhteisöllisille pyrkimyksille, niiden 
tukemiselle ja siihen liittyvälle refleksiivisyydelle. Fyysinen urheilu ja peli menetti 
Mahiksen alkuvuosina keskeisimmän myönteisen toiminnan paikan oppimistapojen 
joukossa. Nyttemmin tämä kepeä pedagoginen tyyli on palannut – ovathan ajatkin hiukan 
keventyneet. Sillä on nähtävästi helppo avata peli ja leikki - mikä kuitenkin saattaa 
prosessin kuluessa kypsyä ja muuttua muiksi toimintarepertuaareiksi, sosiaaliseksi 
keskusteluksi, rajakokemuksiksi ja itsekurillisimmiksi jutuiksi. 
 
Seikkailun ja provosoitumisen repertuaari on jonkin verran nostanut suosiotaan 
menestyksellisenä strategiana; voi olla, että sen muodikkuus ja julkisuus temppuna saa 
monet puhumaan siitä ja odottamaan ihmeitä. Julkisuus, business ja opinahjojen 
aktiviteetit alueella nostavat menetelmää. ”Tekemällä oppii“ -menetelmä on 
viimeisimmän vuosikymmenen aikana saavuuttanut uuden aseman suomalaisessa 
nuorisotyössä. Suomessakin on opittu luokkahuoneopetuksen ja todistusmaailman ja 
”lyyramaisteri”-ajattelun riittämättömyys. Sen onnistuminen on kuitenkin vähäisempi 
kuin odotukset, mitä todistaa myös sen arvostelun kasvu Mahiksen aikana. Työttömien 
keskuudessa viritetty malli ei pure dynaamisempiin ja nuorempiin vapaa-aikaryhmiin. 
Myös koko työpajakeskustelu polkee hiukan paikallaan ja on jäänyt osaksi 
työllistämispalapeliä. 
 
Paikallinen ja yhteiskunnallinen aktiivisuus on radikaaleimmin noussut 
toimintakulttuurien onnistumisrankkauksessa. Nuoret ovat laajemminkin avomielisiä 
yhteiskunnallisten aktiviteettien suhteen, vaikka itse toiminta jääkin harvojen varaan. 
Toisaalta osallisuus- ja osallistamiskampanjat legitimoivat kaikenlaisten 
yhteiskunnallisten harrastusten kirjoa ja siihen liittyviä kielipelejä. Muutamat esimerkit 
ovat avittaneet yhteiskuntavisioinnin uutta aaltoa – monet arkiset pyrinnöt ja symbolit 
voidaan lukea (elämän)poliittisena aktiivisuutena. Tällä voi olla yhteytensä ekologisten 
teemojen ’hiljaiseen arvovallankumoukseen’ Mahis-prosessissa ja elämänpoliittisissa 
valintatilanteissa. Projekteissa nuoret ovat saattaneet tulla tietoisiksi omien valintojensa 
(riski)yhteiskunnallisesta ja eettisestä vastuusta sosiaalisessa ja ekologisessa mielessä 
(esim. Venäjä-yhteydet, kierrätys ja ympäristönparannushankkeet). Työnteonomainen 
itsekuri on säilynyt edellisen rinnalla keskeisenä toimintamuotona Mahiksen vetäjien 
käsitteistössä – yhteiskunnallisen osallisuuden lisäksi kovempi ja rajoja asettavampi puhe 
kansalaisyhteiskunnasta raadollisen kilpailun ja työnteon maisemana saattaa tuoda 
työelämän malleja lähemmäs Mahista. Jotkut puhuvat auktoriteettien paluusta – työ voi 
olla yksi niistä.  
 
Kulttuurinen ilmaisu on vaihteeksi nousussa Mahiksessa. Kuten ’sosiaalisenkin’ 
tapauksessa myös ’kulttuurisenkin’ repertuaarin määrittelytilanteessa ollaan vaikeiden 
rajausten edessä - mitä kulttuuri sulkee tässä sisäänsä. Vastaukset puhuisivat kuvan, 
tekstin, arkkitehtoonisten muotojen (rakennusten ja tilojen rakentaminen/kunnostaminen) 
ja median ilmaisun taidoista. Nämä hankkeet ovat varmasti kunnianhimoisia ja niiden 
sovellukset marginaalin varjossa tulee olla tarkoin harkitut. Tässä kyselyssä vastasivat 
aktiivisimmat tutorit, joilla on jatkuvaa mielikuvitusta editoida kulttuurisia ilmaisutaitoja. 
Toisaalta entistä arkisempi on kulttuurista hankkeissa. Koulumallin mukainen 
itsekurillinen nuorisotyön muoto on vähiten onnistunut työmuoto. Sen suosio on jotenkin 
yhteydessä ”tekemällä oppii” –hankkeiden kanssa: itsekurillisista kokeiluista ja 
onnistumisista kiinnostutaan kun työpajakokemukset eivät enää riitä. Informaalin ja 
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sosiaalisen oppimisen repertuaarit, ”problem-based” –pedagogiat ja luokkahuoneen 
katoaminen luovista kasvatusopeista ja näiden saama julkisuus Euroopan unionia myöten 
vievät tilaa härmäläiseltä koululta.  
 
Mitä päihteitä käytettiin, kuinka niistä keskusteltiin  
ja saatiinko aikaan muutoksia ? 12 
 

Mitä nuorten nykyiset tai aiemmat 
päihdeongelmat olivat? 

Ongelman tunnistaneiden 
vastaajien määrä % 

Vahvojen huumeiden käyttö        6 % 
Kevyiden huumeiden käyttö      21 % 
Runsas alkoholin käyttö      52 % 
Lääkeaineiden (alkoholin ja muiden 
aineiden yhteis-) käytön ongelmat 

 
     19 % 

”Impattavat” aineet        6 % 
Nuuskan käyttö      10 % 
Runsas tupakin polttaminen      42 % 
Jokin muu        8 % 

 
Kuten monet dokumentit ja kyselytiedot osoittavat päihdeongelma kohdattiin useimmissa 
Mahiksen projekteissa: noin 70 % koki ongelman ajankohtaisena ja osa hankkeista piti 
ongelmaa perusasianaan, jolle omistautua. Vain koulukiusaus ja henkiset ongelmat olivat 
päihdeasiaa isompia Mahiksen hankeagendalla. Mutta ongelma on yleinen, monesti se 
kohdattiin primääripreventiona: haluttiin kaiken kaikkiaan kehittää nuorille 
merkityksellisen tekemisen ja harrastamisen paikkoja, jolloin monet ongelmat – muun 
muassa päihteet – jäisivät sivummalle. 
 
Taulukko yllä kertoo karua kieltä. Ei vain alkoholi (52%), vaan myös huumeet ovat 
arkea nuorisoryhmissä, joiden parissa Mahis työskentelee. Myös lääke- ja muiden 
päihdyttävien aineiden sekakäyttö nousee korkealle, kevyiden huumeiden rinnalle. 
Jopa ”imppaus” lurkkii toimintapiirin nurkissa. Nuuskan käyttö oli meille pitkään 
”ruotsalainen” ilmiö, mutta nyt se on osa raittiusongelmaa. 
 
Seuraava leipäkuvioiden kavalkadi raportoi haastattelututkimuksen tiedot siitä, kuinka 
kaikissa projekteissa päihdeongelma tuli esiin. Mukana ovat myös hankkeet, joissa 
päihdetyötä ei pidetty etusijalla tai se ei aktualisoitunut lainkaan. Kuviot vastaavat 
seikkaperäisesti kahteen kysymykseen. Kuvion kyky keskustella viittaa 
kysymyshorisonttiin: ”Kykenittekö nimeämään ryhmässänne esiintyneen päihdeongelman 
ja keskustelemaan siitä hedelmällisesti (1 erittäin hyvin, 2 hyvin, 3 vaikea sanoa, 4 vähän 
ja 5 ei lainkaan)”. Kuvion myönteinen muutos viittaa kysymyshorisonttiin: ”Tapahtuiko 
Mahis-ryhmässänne toiminnan aikana tai sen vaikutuksesta myönteisiä muutoksia nuorten 
erilaisten päihteiden käytössä (1 erittäin paljon, 2 jonkin verran, 3 vaikea sanoa, 4 vähän 
ja 5 ei lainkaan)”. 
 

                                                 
12 Ryhmän nuori voi kuulua samaan aikaan moneen päihdeongelmaryhmään. 
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VAHVAT HUUMEET:

KYKY KESKUSTELLA

5 / 10%

1 / 2%

34 / 71%

8 / 17%

ei lainkaan

vähän

vaikea sanoa

hyvin

 
 

VAHVAT HUUMEET:

MYÖNTEINEN MUUTOS

4 / 8%

1 / 2%

40 / 83%

3 / 6%

ei lainkaan

vähän

vaikea sanoa

jonkin verran

 
Vahvat huumeet olivat intensiivisesti esillä hankkeissa. Selvästi alle 10 prosentissa 
hankkeita oli aktuaalinen ongelma, mutta joka viidennessä ryhmässä haluttiin ja osattiin 
keskustella tästä ”hard-core” -ongelmasta. Joka kymmenes hanke arvioi tutorinsa kautta, 
että aktiivisuudella oli myös merkitystä. Hyvä näin! Tulosta tulee tarkentaa 
jatkoevaluaation puhelin- ja ryhmähaastattelujen avulla. 
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KEVYET HUUMEET:

KYKY KESKUSTELLA

3 / 6%

1 / 2%

31 / 65%

10 / 21%

3 / 6%

ei lainkaan

vähän

vaikea sanoa

hyvin

erittäin hyvin

 
KEVYET HUUMEET:

MYÖNTEINEN MUUTOS

3 / 6%

2 / 4%

39 / 81%

3 / 6%

1 / 2%

ei lainkaan

vähän

vaikea sanoa

jonkin verran

erittäin paljon

 
 
Kevyet huumeet voi olla tiedollisesti ja valistuksellisesti vaikeammin lähestyttävä 
ongelma kuin kovat huumeet. Pelko viimeksi mainittuja kohtaan elää ja ne vielä 
shokeeraavat. 21%:ssa hankkeita hasis ja muut kevyet huumeet olivat jotenkin näkyvissä, 
30% hankkeista käsitteli intensiivisesti tästä vaarallisena pidetystä kulttuurista ja 
addiktioista. Ongelmaa ei hankkeilla saatu hallintaan, mutta puolessa niistä projekteista, 
joissa asia oli aktuelli, saatiin jonkinlaista myönteistä muutosta aikaan! Tutkinnallisesti 
muutoksen verifiointi vaatisi tietenkin yksilökohtaista, räätälöityä seurantaa. 
Jatkokontaktit tutkimuksessa keskittyvät tähän – ilman salapoliisi-intressiä. 
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ALKOHOLINKÄYTTÖ:

KYKY KESKUSTELLA

1 / 2%

5 / 10%

22 / 46%

16 / 33%

4 / 8%

ei lainkaan

vähän

vaikea sanoa

hyvin

erittäin hyvin

 
ALKOHOLINKÄYTTÖ:

MYÖNTEINEN MUUTOS

1 / 2%

6 / 13%

30 / 63%

9 / 19%

2 / 4%

ei lainkaan

vähän

vaikea sanoa

jonkin verran

erittäin paljon

 
 
Puolet projekteista tunnisti alkoholinkäytön tuomat riskit ja riippuvuudet. Reippaasti yli 
puolet raportoiduista hankkeista nimesi kansansairauden välittömänä ongelmana ja 
keskusteli eri tavoin siitä. Vaikka raporttikuva onnistumisesta – jossa puolet ongelman 
aktualisoineista hankkeista sai vähintäänkin jonkin verran tuloksia aikaan – voi olla koko 
Mahis-toimintamaiseman suhteen yliampuva, voi sanoa, että tuloksia on tullut. Tämä 
varmistuu jatkossa esitetyistä dokumenteista. Vain 15 % alkoholiongelman tiedostaneista 
hankkeista jäi ilman tuloksia!  
 
 
 
 



 
 54 

ALKOHOLI JA LÄÄKKEET:

KYKY KESKUSTELLA

5 / 10%

3 / 6%

32 / 67%

8 / 17%

ei lainkaan

vähän

vaikea sanoa

hyvin

 

ALKOHOLI JA LÄÄKKEET:

MYÖNTEINEN MUUTOS

3 / 6%

1 / 2%

40 / 83%

2 / 4%

2 / 4%

ei lainkaan

vähän

vaikea sanoa

jonkin verran

erittäin paljon

 
Voi olla niin, että tutoreiden kyky käsitteellistää ja hallita “yhteiskäytön” ongelmia ei ole 
yhtä hyvä kuin huumeiden ja alkoholin suhteen. Tässä on haastetta Mahikselle ja 
päihdetyölle ylipäänsä. Tähän viittaa ainakin se, että 19% hankkeista tunsi tällä kohdin 
”pistoksen sydämessään” ja vain suurin piirtein saman verran hankkeita käsitteli 
ongelmaa. Myös ongelman ohittaneiden hankkeiden määrä on merkitsevä. Hyviä tuloksia 
(erittäin tai jonkin verran) saatiin vain 8 %:ssa projekteja. 
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"IMPATTAVAT" AINEET:

KYKY KESKUSTELLA

7 / 15%

2 / 4%

34 / 71%

3 / 6%

2 / 4%

ei lainkaan

vähän

vaikea sanoa

hyvin

erittäin hyvin

 
   

"IMPATTAVAT" AINEET:

MYÖNTEINEN MUUTOS

4 / 8%

42 / 88%

1 / 2%

1 / 2%
ei lainkaan

vaikea sanoa

jonkin verran

erittäin paljon

 
“Impattavat” aineet olivat mukana toiminta-agendalla, mutta niillä oli hiukan 
”sekakäyttöä” muistuttava asema. Vain 6 prosenttia hankkeista ongelma oli aktuaalinen, 
mutta vain puolet niistä (absoluuttisissa luvuissa muutama) sai aikaan positiivista liikettä 
asiassa. Aineiston avulla voi puhua vain yksittäistapauksista.  
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TUPAKINPOLTTO:

KYKY KESKUSTELLA

7 / 15%

28 / 58%

6 / 13%

7 / 15%

vähän

vaikea sanoa

hyvin

erittäin hyvin

 
     

TUPAKINPOLTTO:

MYÖNTEINEN MUUTOS

3 / 6%

3 / 6%

36 / 75%

3 / 6%

3 / 6%

ei lainkaan

vähän

vaikea sanoa

jonkin verran

erittäin paljon

 
42 % hankkeista huomioi aktiivisen tupakoinnin ongelman. Lähes puolet hankkeista otti 
asian vakavasti, seikkaperäisesti tai ohimennen puheeksi ja käsittelyn alaiseksi. Kaksi 
kolmasosaa näistä käsitteli onnistuneesti (erittäin hyvin tai hyvin) asiaa. Reipas neljäsosa 
”tupakkaongelmaisista” hankkeista sai aikaan hyviä tuloksia! Tupakinpolton kulttuureista 
puhutaan hyvin vaativin tavoin ja ’vakavuuksin’; kuvaa on syytä jatkotulkinnassa 
tarkistaa. 
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AVOIN RAPORTTIPUHE TÄYDENTÄÄ PÄIHDETOIMINNAN KÄYTÄNTÖÄ 
JA MERKITYSARVIOTA SEKÄ IDEOI LÄHESTYMISTAPOJA 
 
Seuraavat kolme avovastauskoostetta ovat puhuttelevia ja olisivat yhden tutkimusraportin 
väärtti tekstikorpus! Ne todentavat aiempaa päihdetoiminnan relevanssiarviota ja 
”tuloksellisuus”-dokumentaatiota. Arkielämän sosiaalinen vuorovaikutus ja kontrolli 
puhuvat puolestaan: kymmenen seitsemästätoista avovastaajasta raportoi jonkinlaisesta 
(lähinnä alkoholiin liittyvästä) kasvaneesta ongelmanhallinnasta. Tähän ovat varmaan 
valikoituneet havainnot Mahis-sateenvarjon tapausten myönteisimmästä päästä, mutta 
raporttihavaintoja voi pitää realistisina ja niissä kiteytyy alueen elämänkokemusta. Ulkoa 
opitut fraasit, ’säihkyvä valistusmilitantismi’ ja yliarvioinnin arkkityypit ovat poissa. 
Viisi-kuusi raportoijaa evaluaoi ongelman jatkuvan ”suomalaisesti”, retkahdellen tai 
samanlaisena kuin ennenkin. Vaikka havaintoja ei ”luonnollisteta”, ne ovat tuttua 
päihdekampanjatoiminnan puhetta ja tilitystä.  
 
Kuva huume-, alkoholi- ja tupakinvastaisesta aktiivisuudesta ryhmässä toimivien nuorten 
keskuudessa täsmentyy. Yhtä toimivaa sapluunaa ei ole: joskus tiukka norminlaitto 
(RAJAT ennen kaikkea) tai pelisääntöpolemiikki (yhteisten rajojen uskottava 
legitimiteetti) toimivat, joskus taas herkkä nuorten kontekstin ja tilanteen vainuaminen voi 
olla tie päihdepuhutteluun ja -interventioon. Monesti Mahis-tutorit puhuvat ”luonnollisen 
puheen” puolesta: luonteva, arkimerkityksiä yhteen punova ja tavallinen puhe on 
useimmille poikaa. Tällä suhtautumisella on tietenkin yhteys Mahiksen traditioon, ennalta 
ehkäisevään päihdetyön muotoon ja se liittyy viralliseen päihdepoliittiseen strategiaan 
Suomessa (esim. hallituksen päihdepoliittiseen avaukseen muutama kuukausi sitten). Yksi 
yhteinen ohjekin löytyy: tie, ihmiset ja puhelinnumerot päihdehoitoon tulee tietää ja pitää 
vakavissa tapauksissa avoinna – huumeiden kanssa ei leikitä! 
 
Herkimmät ja tehokkaimmat tutorit osaavat aavistaa ja toimia ikäryhmäspesifissä 
maastossa: vaikka en halua olla nuorten ”kehityskausi”-tutkija, saattaa päihdetoiminnan 
yksi salaisuus olla juuri nuoren kehitysvaiheen, murrosiän lopun tai sen jälkeisen 
identiteetti- ja itsenäistymisprosessin, olosuhteiden ja vaiheiden tuntemus. Herkissä 
taipeissa, kokemuksissa ja kriiseissä päihteet saattavat olla helppo tai kapinaa 
demonstroiva apu. Tutorit osaavat myös päihdevalistuksen retoriikkaa: ryhmälle ja 
yksilölle puhutaan eri tavoin ja myös ryhmän ulkopuolella – etu- ja jälkikäteen. 
Vertaistuki haastaa monet nuoret peliin – esim. muutama tupakkilakkokampanja oli 
toimiva. Raittiusliikkeen ryhmädynamiikka elää pienoiskoossa Mahis-ryhmissä. Ryhmä 
on osa kontrollin palapeliä, mutta ei voi tunkea koko nuoren arkeen. Näin rajat ja 
konventiot toiminnoissa – erityisesti retkillä – ovat tuiki tärkeä ja herkkä keino 
sosiaalisesti keskustella nuorten kanssa. On osoitettava, että asetetuilla rajoilla on järkevät 
ja siunaukselliset syynsä! 
 
Ohjaajat osaavat myös hyväksikäyttää aikatauluja ja viikkorytmejä: toiminnan aikataulut 
haastavat ne viikonloput tai tunnit, jolloin päihteet ovat seutukunnissa läsnä tai houkutus 
niiden käyttöön on suurin. Kyse on myös tavoista ja viikkorytmeistä, elämänhallinnan 
vastakohdista, vaihtoehdoista ja dialektiikasta! Toisella tasolla parhaat interventiot 
päihteiden käyttöön näyttävät toteutuneen tapauksissa, joissa tutorit ovat ”jalat maassa”: 
osa nuorista uskoo elämänkokemusta ja vauhkoontuvat dramatisoinneista tai 
valistusliturgiasta. Kaikille nuorison (ala)yleisöille tämä ei tietenkään sovi. Tällöin saa 
vahvistusta toisenlainen nuorisokulttuurin tuntemus: kuinka pelata vaihtoehtoisilla 
arkisilla ja harrastusmerkityksillä. Tutorit ovat osanneet realistisesti mutta 



 
 58 

mielikuvituksellisesti hivuttaa raittiita arkijuttuja ja juhlallisempia merkityksiä nuorten 
elämään. Joskus pelkkä realismi riittää; kaikki tutorit eivät taistele alkoholia vastaan 
ylisummaan, vaan osaavat vakuuttaa alkoholin kontrolloidun käytön tavoilla.   
 
Toisaalta rajutkin roolin- ja näkökulmanvaihdokset toiminnassa – kuten nuorten 
laittaminen huvitilaisuuden järjestäjän asemaan – auttavat: näin päihdehäiriköinti saa 
toisenlaiset kasvot ja itsekontrolli voi muuttua. Joskus Mahis-ohjaajan yksinkertainen 
aikuisen läsnäolo ja kontaktointi voivat toimia myönteisesti: nuoret projektoivat tutorin 
kautta omaa aikuistumistaan ja elämänhallintaansa vapaaehtoisesti. Tällainen avoimempi 
sosiaalisen kontrollin muoto ei muistuta ”vanhempien marmatusta”.  Ja joskus se jää 
myös ainoaksi puheeksi, kun vanhempia ei ole tai he eivät ehdi neuvomaan omien päihde-
elämäntapojensa vuoksi. Ikävä sosiaalinen rakenne tai elämän ”ulkoinen hallinta-
ongelma” tunkee hankkeeseen tässä: projekti liputtaa raittiudelle, ja vanhemmat samaan 
aikaan elävät märkää elämää ja ostavat nuorilleen ylen määrin viinaa! Tässäkin 
kontekstissa osataan toimia; joskus kotiolot myös järkyttävät nuoria muuttumaan. 
 
Millaista on nuorten päihteiden käyttö nykyään, ryhmän toiminnan jälkeen? 
Jatkuu melko samanlaisena, eivät kuitenkaan rehvastele niin paljon ja tule nuorisotiloille 
hillumaan. Osallistuvat toimintaan silloin tällöin selvin päinkin. (n,3) / Olemme tiukan 
säännöllisesti palanneet asiaan varsinaisten toimintojen jälkeenkin. Useimmat ovat 
saaneet alkoholikäyttöään hallintaan ja kuriin. Pari on lopettanut tyystin, ainakin 
sanojensa mukaan. (n,2) / Huomattavasti vähäisempää. (n,3) / Vähentynyt. (n,3) / 
Retkahduksia tapahtuu. Tupakkalakkoja/vähennyksiä yritetään silloin tällöin. (m,1) / Tytöt 
itse ajattelivat, että vähentää pitää juomista. (n,3) / Suomalaista! (n,2) / Rauhoittunut, 
keskittyy opiskeluun ja itsenäiseen elämään. (n,2) / Suurin osa pojista saanut vuoden 
sisällä ajokortin, ja autolla ”kruisailu” on korvannut ’jokaviikonloppuisen’ 
viinanjuonnin. Pilvenpoltto jäänyt pois yhtä lukuun ottamatta kaikilta, mutta edelleen 
kaikki tupakoivat runsaasti. (n,3) / Ehkä keski-oluen juominen on ollut vähäisempää kun 
on ollut muuta tekemistä. (n,1) / Kokeilut jääneet, vanhempien alkoholismi leimaa yhä. 
(n,2) / Muilla ehkä ”pahin aika” mennyt ohi, yhden tiedän olevan ”oluella” 2-3 krt. 
viikossa. Vastaan tullessa juttelen aina nuorten kanssa kuulumisia, ovat rauhoittuneet 
(aikuistuneet) huomattavasti. (n,2) / Lieventynyt (ikää tullut lisää). (n,1) / Nuoret ovat 
mukana seula-tarkkailussa. Yksi käynyt läpi hoitojakson. (n,1) / Luulen, että suurimmalla 
osalla vähentynyt, mutta syynä se, että Mahis-projektista on jo aikaa ja nuoret 
aikuistuneet. (n,3) / Tapaamisten aikana ei käytetty,  mutta oli vaikeaa kun kotona 
ostetaan tupakkaa ja kaljaa myös nuorelle…(n,2) / Luultavasti samanlaista kuin 
ennenkin…(n,1)/ 
 
Miten päihdeasiaa huomioitiin toiminnassanne? Oliko lähestyminen ja tarttuminen 
ongelmaan toimivaa, tuloksellista ja kelpaisiko se esimerkiksi muille?  
Mä puhuin ja muut kuunteli. (M,3) / Kännissä ei tultu tunnille tai jos tuli, kaveri vietiin 
asuntolaan. (M,2) / Alkoholin kanssa ei ollut ongelmaa; tupakin ja nuuskan käytöstä 
taasen riitelimme paljon. (n,3) / Tukeminen päihteettömyyteen, nuorten oman ryhmän 
vertaistuki merkittävä (n,3) / Asiasta puhuttiin yleisellä tasolla porukassa, yksilöiden 
kanssa enemmän. (n,3) /  Keskustelemista, terveen roolimallin antamista. (n,3) / Tulivat 
sujuvana osana keskusteluja, ei erikseen nostettuna. (n,3) / Kokemukset tulivat suoraan 
elävästä elämästä/tapahtumista; niitä ei välttämättä tarvinnut opiskella papereista; siinä 
mielessä ne kelpaisivat esimerkiksi kenelle tahansa. (m,1) / Asioita käsiteltiin silloin kun 
tuli huolia. Keskusteltiin lähinnä asennepohjalta.(n,2) / Kaikesta juteltiin rakentavassa 
hengessä. (n,2) /  Varainhankintavaiheessa pojat itse järjestävät diskoja ja näkivät 
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humalassa olevan nuoren järjestäjän näkökulmasta (-kolahdus!) – toimi hyvin. Itse 
vaelluksella piti pysyä selvin päin kokonainen viikko (se toimi). (n,3) / Säännöt ennen 
reissuun lähtöä. Reissussa nuorten aloitteesta keskustelut. (n,3) / Säännöt ennen 
toimintaan ryhtymistä. (n,1) / Se, että ylipäänsä on ollut muuta tekemistä, että ei tarvitse 
kaljoitella aikansa kuluksi. (n,1) /  Asiasta puhuttiin ja toisinaan leffailta tms. veti nuoria 
puoleensa enemmän kuin kaljalle lähtö  (n,2) / Luonnollinen keskustelu tuntui toimivan 
(n,1) / Mielestäni oli, puhuimme avoimesti. (n,1) / Paljon keskustelua aikuisten kanssa. 
(n,3) / Yhteiset pelisäännöt, joiden rikkomiseen puututtiin. (m,2) / Omalla esimerkillä sekä 
mikä on tarkoituksellista ja suotavaa…(n,2) / Toiminta yritettiin järjestää aikana, jolloin 
päihteiden käyttö oli houkuttelevaa…(n,1) / 
 
Mitkä olivat päihteiden käyttöön liittyvän toiminnan kynnykset ja ongelmat?  
Sai polttaa projektin aikana. (M,3) / ---käyttö oli jatkunut jo pitkään ja---- (M,2) /  
Tupakointi ja nuuska olivat kiellettyjä leirin ajan. Mutta silti niitä käytettiin/poltettiin 
salaa. (n,3) /  Tuodaanko asia julkiseksi kaikkien ryhmäläisten tietoon. (n,3) / Yleensä 
käyttäjä ei halua selkeästi myöntää itsellään olevan ongelmaa. (m,1) / Huumausaineiden 
käyttö tulee yleensä esille pitkällä aikaviiveellä. (n,2) / Tupakin poltto oli kaiketi isoin 
juttu itse vaelluksen aikana: jokaisella linja-autopysäkillä pistettiin pyörät parkkiin, 
huilattiin ja röökattiin. – Tapa, että ei osaa istua paikallaan tupakoimatta vaikeuttaa 
tupakista irtipääsyä. Toisaalta vaelluksella ei 100%:sti pysty valvomaan kaikkia. (n,3) / 
Koulun päättäjäiset yms. sellaiset juhlat sellaisia iltoja, jolloin ei leffatkaan auttaneet. 
”Juhlapäivinä” pakko juoda kun muutkin. Olihan se noloa istua ohjaajan kanssa iltaa… 
(n,2) / Nuoret eivät ole tottuneet siihen, että joku välittää ja puuttuu… (n,1) / Siihen ei 
tällaisella projektitoiminnalla pysty vaikuttamaan niin paljon kuin olisi aihetta…(n,3) / 
Vaikea lähestyminen. (m,2) / Kotona ostettiin ja meillä… sitten ei! (n,2) / Juominen 
sijoittui aikaan, jolloin he eivät olleet ohjaajan tavoitettavissa. (n,1) / 
 
 
PÄIHDETOIMINNAN YHTEENVETOA 
 
52 % kaikista vastanneista esitti arvion, että päihdetoiminta oli vähintään jossain suhteessa 
myönteistä. 27% uskoi aktiviteettien selvästi myönteiseen vaikutukseen. 12 % piti 
kokemusta näiltä osin masentavana tai hanketta rikkovana kokemuksena. Kun 
tarkastelemme lukuja vain sellaisten hankkeiden suhteen, joissa päihdeongelma oli 
aktuaalinen, saamme realistisemmat puitteet: kolme neljästä hankkeesta uskoi 
myönteiseen vaikutukseen; reippaasti yli kolmannes uskoi selvästi myönteiseen 
hanketulokseen ja noin 17 % päihdetoimintaongelmaisista projekteista näki toimensa 
masentavina! 
 
Toimintatapojen arviointi ’erittäin hyväksi’ tai ’hyväksi’ kuvaa uskottavalla tavalla 
hankkeita ja todentaa aiempia arvioita päihdetoimintakulttuurista. Harrastuskirjon 
tarjoaminen (+61%), vaihtoehtoisten merkitysten luominen (+55%), nuorten 
päihdeystävällisen hengen rikkominen (+42%), ”ymmärtämisen” lisäksi tarvittavat normit 
(+40%), päihdekäytön selvä rajoittamis- ja hallintatavoite (+36%),  tutorin ”vilpittömyys” 
uskottavuutena (+34%), vertaiskokemuksista innostuminen (+21%), info- ja valistusiskut 
(+19%) ja itsekurin ja käytön lopettamisen tiukka tavoite (+17%) olivat erilaisia alueen 
aktiviteetteja. Niiden onnistumista kuvaavat luvut ovat sulkeissa ja rankatussa 
järjestyksessä. Seuraavat kuviot ilmaisevat tarkemman onnistumisarvion (mukana on 
edelleen kaikki projektit - myös sellaiset, joissa ei päihdeongelma ole ajankohtainen):    
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Miten hyvin seuraavat väitteet kuvaavat ryhmänne päihdetoiminnan toteutusta? (1 
erittäin hyvin, 2 hyvin, 3 vaikea sanoa, 4 vähän ja 5 ei lainkaan): 
 
Hankkeen perustavoite oli päihteiden käytön lopettaminen ja itsekurin harjoittaminen 
niiden suhteen (Väitelause): 

5 / 10%

14 / 29%

21 / 44%

6 / 13%

2 / 4%ei lainkaan

vähän

vaikea sanoa

hyvin

erittäin hyvin

 
Hankkeen ajatuksena oli ennaltaehkäisy ja vaihtoehtojen sekä erilaisten elämänsisältöjen 
tarjoaminen  (Väitelause): 

vähän

vaikea sanoa

hyvin

erittäin hyvin

 
Hankkeessa pyrittiin laajentamaan nuorten kokemus- ja harrastuskirjoa, joista he saavat 
myönteisiä fiiliksiä ja elämyksiä (Väitelause): 
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19 / 40%

10 / 21%

19 / 40%

vaikea sanoa

hyvin

erittäin hyvin

 
Hankkeeseen sisältyi informaatio- ja valistusiskuja päihteistä (Väitelause): 

5 / 10%

10 / 21%

24 / 50%

8 / 17%

1 / 2%

ei lainkaan

vähän

vaikea sanoa

hyvin

erittäin hyvin

 
Hankkeen tarkoituksena oli rajoittaa ja saada päihteiden käyttöä hallintaan (Väitelause): 
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3 / 6%

7 / 15%

21 / 44%

11 / 23%

6 / 13%

ei lainkaan

vähän

vaikea sanoa

hyvin

erittäin hyvin

 
Hanke osoitti, että selkeät rajat ja normit tarvitaan päihdetoiminnassa, ymmärtäminen ja 
virikkeiden antaminen eivät yksin toimi (Väitelause): 

2 / 4%

4 / 8%

23 / 48%

9 / 19%

10 / 21%

ei lainkaan

vähän

vaikea sanoa

hyvin

erittäin hyvin

 
Hanke voi tehokkaasti vaikuttaa nuorten päihdeajatteluun, vaikka nuorten kulttuurissa 
onkin päihdeystävällistä henkeä (Väitelause):   
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2 / 4%

6 / 13%

20 / 42%

14 / 29%

6 / 13%

ei lainkaan

vähän

vaikea sanoa

hyvin

erittäin hyvin

 
Hanke osoitti, että Mahis-ohjaajan vilpitön yritys ymmärtää ja kertoa päihteiden käytön 
erilaisista kokemuksista teki hänestä uskottavamman (Väitelause):  

4 / 8%

2 / 4%

26 / 54%

7 / 15%

9 / 19%

ei lainkaan

vähän

vaikea sanoa

hyvin

erittäin hyvin

 
Hankkeen nuoret innostuivat vertaiskokemuksista ja muiden itsekurin kasvusta 
(Väitelause):  
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3 / 6%

8 / 17%

25 / 52%

8 / 17%

4 / 8%

ei lainkaan

vähän

vaikea sanoa

hyvin

erittäin hyvin

 
Nuorten päihteiden käyttö hankkeen aikana oli masentava ja hanketta rikkova kokemus 
(Väitelause): 

18 / 38%

5 / 10%

24 / 50%

1 / 2%

ei lainkaan

vähän

vaikea sanoa

hyvin

 
Nuorten päihteiden käyttö hankkeen aikana tuli hyvin ratkottua ja käsiteltyä nuorten 
kanssa (Väitelause):  
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7 / 15%

28 / 58%

10 / 21%

3 / 6%
vähän

vaikea sanoa

hyvin

erittäin hyvin

 
 
MONIKULTTUURISTEN JA MAAHANMUUTTAJATOIMINNAN  
RYHMÄT NOUSEVAT ESIIN – HAASTATTELU HANKALA TIE 
HANKKEIDEN MAAILMAAN 
 
Noin kolmannes kyselyyn vastanneista kertoo toimintansa piiriin kuuluvan nuoria, joilla 
ei ole etnisesti suomalaista identiteettiä tai he ovat maahanmuuttajia. Näin onkin 
luontevaa ja aktiivisuuden merkki, että etnisiä ja maahanmuuttajatoimia koskevia 
kysymyksiin vastaa 15 tutoria (31% vastanneista). Harkitussa kyselyn otannassa hiukan 
painotettiin monikulttuurisia ryhmiä. Avarasti ilmaisten monikulttuurinen työ- ja 
toimintamuoto on tullut jäädäkseen Suomeen. Ongelmat alueella ovat polttavia, ja 
toimintakulttuurit elävät nousu- ja murrosvaihetta – niiden identiteetin etsintä ja 
moraalinen keskustelu näiden ympärillä on tutkijallekin inspiroiva maailma. Tämä 
heijastuu sekä Mahiksen toiminnan suunnittelussa että käytännöissä. 
 
Useimmiten (yhdeksässä ryhmässä viidestätoista) näiden ryhmien Mahis-tutoreiden 
etninen tausta oli sama kuin ryhmässä mukana olevien nuortenkin. Etniseltä taustaltaan 
suomalaisia oli viisi ja yhdessä hankkeessa apuohjaaja oli nuorten etnisestä ryhmästä. 
Useiden ryhmien ohjaajilla oli kielivaikeuksia vastata aika vaativiin arviointihaastattelun 
kysymyksiin. Vastaukset olivat usein ranskalaisten viivojen kaltaisia, lyhytsanaisia ja 
kommentoivia. Ilmiö on osa monikulttuurisen toiminnan praksista ja arkiolemusta. 
Huolimatta avovastausten niukkuudesta, arkisen assosiatiivisesta ja hiukan teknisestä 
näkökulmasta, Mahiksen multi-kulturaalinen projektikulttuuri esittäytyy niissä. Mutta 
jatkotutkimus osana evaluaatiotutkimusta on haasteellisten ja syventävien kysymysten 
edessä. Mitään toimivaa ja ylikulttuurisesti ymmärtävää tutkimussapluunaa tai kieltä ei 
ole käytettävissä tämän työn suhteen. 
 
Toimintaryhmät vetivät mukaansa nuoria kaikista Suomen mittakaavassa merkittävistä 
etnisistä ja maahanmuuttajaryhmistä: venäläisiä, inkeriläisiä, somaleja, virolaisia ja 
romaneja sekä yksilöitä monista kansalaisuuksista ja kielistä. Monet toimintakäytännössä 
aktualisoituvat ongelmat – kielitaidosta ja kulttuurisen kasvatuksen eroista tiedottamiseen 
ja sukupuoliperustaisiin normeihin – tulevat avovastauksissa esiin. Huomattavan usein 
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nämä kulttuurisen ja toiminnallisen ”pinnan” ongelmat käytännöllisellä tavalla tehdään 
hallittaviksi ja tehdään ryhmien toiminta mahdolliseksi. Tasa-arvo, jokaisen yhtäläisen 
ryhmäjäsenyyden ja läsnäolon periaatteet ja toimivan urheilullisuuden ideat järjestävät 
porukkaa yhteen ja toimintaan. Ryhmähenki ja ”yhteen hiileen puhaltaminen” ovat näissä 
ryhmissä hiukan vaarallisia ja vähintäänkin ambivalentteja teemoja – jollei ’yhteisellä 
hiilellä’ tarkoiteta esimerkiksi sekaryhmien yhteisesti opittua, koeteltua ja ’miksattua’ 
arvoa, jonka kanssa toimitaan.  
 
Poikkeuksiakin on; joissakin hankkeissa on etsitty vaihtoehtoisia tapoja tuottaa tietoa ja 
uutisia suomalaisesta todellisuudesta. Repertuaari muistuttaa kunnianhimoista kriittisen 
pedagogiikan traditiota, jossa kukin ryhmä itse tuottaa myös vakavan ja itsellisen 
perspektiivin ja tietoperustan toiminnalleen (mitään Totuutta ei ole olemassakaan). 
Arvothan eivät voi perustua pelkästään suomalaiseen tai maahanmuuttajakultturiin vaan 
jonkinlaiseen vieraanvaraisuuteen tai yhteiseen koetteluun. Varmaan selkojärkinen tasa-
arvotyö tai yhtäläisen ryhmän muodostaminen on tervejärkistäkin ja tarpeellista, mutta 
vain osassa ryhmiä avataan ongelmia enemmän. Useissa ryhmissä kuitenkin pohditaan 
etnisten ja kulttuuristen taustojen eroa ja yhdessä toimimisen mahdollisuutta, rasismia, 
suomalaisten arvojen dominanssia tai perhe- ja sukupuolirooleja. Ongelmafokus löytyy, 
komeasti. ” Totutut roolit ja asema perheessä; vaarana, ettei tueta liikaa suomalaiseen 
kulttuuriin. Oman kulttuurin ja roolimallien tärkeys.” 
 
Toimintakonteksteissa muotoutuvat ja useimmiten maahanmuuttajillekin avoimet 
toimintamuodot ovat kehittyneet pluralistisiksi. Huomattavan usein 
maahanmuuttajaviranomaiset tai heidän ohjauskäsivartensa ovat olleet mukana 
muotoilemassa ja ideoimassa toimintaa. Tässäkään suhteessa toiminta ei juuri eroa muista 
Mahiksen hankkeista. Parhaimmillaan ja ”sekavimmillaan” toiminnot tulivat muotoilluksi 
sosiaalitoimen, samankielisten, nuorten vertaistyttöjen, perheiden 
maahanmuuttajaviranomaisten ja monikulttuurista työtä tekevien professioiden, ohjaajien 
ja nuorten toimesta. Väliin intressi toiminnan mobilisointiin tuli nuorten aktiviteeteista, 
esimerkiksi urheilutoiminnan sisältä – jolloin toiminnallinen pedagogia komeasti yleisti 
sosiaalisen dialogin, pelin ja leikin maailman kokemuksia.  
 
Liikunnan – ja muiden toiminnallisten pedagogioiden - hankkeet ovatkin oiva tie 
kulttuurisen ja sosiaalisen dialogin äärelle, mutta tiedämme toistaiseksi aika vähän itse 
ruohonjuuritason vaikutuksista: kuinka esimerkiksi Suomen liikunnan ja urheilun (SLU) 
sinänsä komeille tasa-arvo- ja monikulttuurisuus-arvoille käy itse koripallokentällä? 
Kuten liikunnan historia osoittaa, kaikenlaiset yhteiskunnalliset tavoitteet ovat 
tunkeutuneet osaksi urheilua (pesäpallon vihollisen tappaminen, joukkoliikunta tai 
työväen taistelu), mutta niiden merkitys on viime kädessä muuttunut joksikin toiseksi.  
 
Myös varovaiset ja konkreettiset hankkeet, joissa ”suomalainen todellisuus” avataan 
esimerkiksi vierailujen avulla saattaa muodostua hyvinkin rikkaaksi repertuaariksi. 
Tällöin käytäntöjä tai mediamaisemia on avaamassa joku turvallinen, relativoiva ja 
’filtteroiva’ henkilö.  Usein hankkeesta muodostui oiva ja rauhoitettu paikka, tilanne tai 
tila – jossa maahanmuuttajat tai isä-poika –parit saattoivat etsiä toisiaan ja samalla 
kontaktoida suomalais-osallisten ja ohjaajien kanssa. Matka luontoon käy tässä 
paradigmassa: yhteiskunnan ekologisella reunalla ihmissuhteet ja etniset marginaalit 
suhteellistuvat ja ”metsä erottuu paremmin puista”. 

 
Miten monikulttuurisuus huomioitiin toiminnassanne? Oliko valitsemanne 
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lähestymis- tai toimintatapa otollinen, tuloksellinen ja kelpaisiko se esimerkiksi 
muille? Mistä idea ja toimintatapa syntyivät?  
Venäläiset olivat hommassa mukana, kuten muutkin peruskoululinjalla opiskelevat. 
Samassa ryhmässä oli erilaisia ongelmia omaavia nuoria ja yhteishenki oli hyvä. Kaikille 
samat tehtävät kykyjen mukaan veneenteossa. (M,2) / Monikulttuurisuutta ei erikseen 
nostettu esiin, venäläistyttö oli osa ryhmää omana itsenään. (n,3) / Ryhmässäni oli kaksi 
puoliromanityttöä. (Isä on romaani). Se ei aiheuttanut toimintojen eriyttämisiä. 
Molemmille isille huumemaailma on tuttu. (m,1) /  Ryhmässä oli monella tavalla erityisiä 
nuoria, joten pakolaisperhe (hyvin kieltä osaava) ei ollut sen erityisemmässä huomiossa 
kuin muutkaan. Huomioitiin tasavertaisesti jne. (m,3) / - Ohjaajat / isommat tytöt vertaisia 
– sama kieli, kokemustausta; - yhteydenotot ja neuvottelut perheiden kanssa; - 
vaihtoehtoiset kommunikointi / tiedotuskeinot; - hankkeen suosittelijan kokemus 
monikulttuurityöstä, perheiden toiveet ja ideat, ja samoin sosiaalitoimen tieto-taito. (m,3) 
/ Alueella on paljon maahanmuuttajia. Lapset ovat muutenkin samanarvoisina mukana 
kaikessa toiminnassa, joten ei ollut hankaluuksia. Idea ja toimintatapa on paikallisen 
maahanmuuttotoimiston. (n,1) / Järjestämme tapahtumia, jotka sopivat 
enemmistölle…Totta kai otollisia…. Olen urheiluseuran puheenjohtaja ja valmentaja. 
Olen suunnitellut monipuolista kasvatusta. Varsinainen seuratoiminta on hyvää, mutta ei 
riittävää. Vapaa-ajan toiminnassa suunniteltu tutustumisia liikuntaan ja Suomen 
kulttuuriin…  (m,1) / Vain yksi mukana eikä hänkään innostunut – nuoret ”savustivat” 
hänet pois, ei  niin rasistisista syistä, vaan hänen oman käytöksensä takia. (m,2) / 
Venäjänkielinen nuoriso (suomalaiset – paluumuuttajat, maahanmuuttajat). (n,1) / 
 
Entä monikulttuurisen toiminnan kynnykset ja ongelmat? 
Kieliongelma. Asenne työhön / työmoraali heikkoa välillä (ei tosin jokaisella). (m,2) / 
Leireillämme on sekä tyttöjä että poikia. Silloin myös aikuiset edustavat kumpaakin 
sukupuolta. Esim. ”intiimiasiat” ovat silloin sujuvasti hoidettavissa. (m,1) / Ei ongelmia, 
koska olivat olleet (pakolaisperhe) Suomessa jo 4-5 vuotta. Käytännön järjestelyitä esim. 
ruokavalio (isä/poika –vaellus –KP).(m,3) / Kielitaito. Viestintä. Totutut roolit ja asema 
perheessä. Vaarana, ettei tueta liikaa suomalaiseen kulttuuriin. Oman kulttuurin ja 
roolimallien tärkeys. (m,3) / En ole huomannut. (n,1) / Urheilu ja liikunta lähentää 
erilaisia kulttuureja…(m,1) / Vaatisi useamman ryhmään… (m,2) / Ei ole. (n,1) 

 
 

UUUDET KULTTUURIARVOT ASTUVAT MAIHIN  
MYÖS SUOMESSA: MITEN NE MUOKKAANTUVAT? 

 
Seuraavat toiminta-alueen pääsisällöt osoittavat monikulttuurisen toiminnan monia suuntia. Koulu- 
ja vapaa-aikasektorin sekä urheilun lisäksi muutamat harkitsevat työelämän olosuhteita ja 
vaatimuksia. Syvät kulttuuriarvot ja uskonto ovat onneksemme mukana repertuaarissa eivätkä 
kulttuuristen erojen ja dialogin maailma tai globaalit ikuisuusongelmatkaan ole rajautuneet sivuun.  
Toiminnan perussuunnat ovat käypiä ja niitä on alan kriittinen tutkimus jo ehtinyt reflektoida.  
 
Monikulttuurisen toiminnan pääsisältö liittyi (valitse tärkeimmät, enintään kolme):  
Kouluongelmiin      ********  8     
Vapaa-ajan aktiviteetteihin    ***********  11 
Urheiluun ja peleihin     ***  3 
Uskontoon, arvoihin ja elämäntapaan    ****  4 
Työelämäsuhteisiin     **  2 
Erilaisuuden kohtaamiseen tai kulttuuriseen 
 dialogiin ja kunnioittamiseen   *******  7 
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Globaaleihin arvoihin ja toimijuuksiin  ***  3 
Johonkin muuhun, mihin    *  1 
   
Seuraavan taulukon väliin vaikeaselkoiset kysymykset tarkentavat kuvaa 
monikulttuuristen ryhmien koostumuksesta, nuorten vaikeuksista ja arvolähtökohdista 
sekä onnistumisesta. Helppoja termejä ja käsitteitä ei alueella ole. Puolet ryhmistä oli 
hyvin ”miksattuja” sekä kulttuurisesti että sukupolvien osalta. Alkuperäiset 
suomalaisnuoret olivat mukana useimmissa ryhmissä. Maahanmuuttaja-aktiiveja oli 
mukana ryhmäohjauksessa. Eri viranomaisten ja verkostotoimijoiden tasapainoista 
mukaan heittäytymistä toimintaan epäili puolet tutoreista. Voimattomuus- ja 
yksinolokokemuksia nousi esiin toiminnan aikana. Lähes kaikissa hankkeissa toiminnan 
konkreettinen ponnin tai intressi oli jossain nuorten arkielämän tarpeessa tai 
”rikkaudessa”, jonka takaaminen ei ollut ilman hankealoitetta mahdollista. Tehokkaan ja 
haasteellisen toiminnan paletti oli siis kunnossa. 

 
Enemmistö vastaajista liitti osallistujaryhmän sosiaaliset ongelmat suoraan 
syrjäytymisvaaraan (9 vastaajaa 15:sta). Samoin enemmistö oli huolissaan nuorten liian 
nopeasta ”kotouttamisesta”, jonkinlaisesta henkisestä ”sulatusuunista” ja väkipakosta (8/15). 
Monet tutorit olivat valmiita väittämään, että ”maamme monikulttuurisilla ryhmillä ei ole tarpeeksi 
kulttuurista ja poliittista tilaa eikä ongelmien yhteistä käsittelymahdollisuutta”. Myös YK:n 
tarkkailija kiinnitti huomiota samaan poliittisen seikkaan vierailtuaan Suomessa vuodenvaihteessa 
2003-2004. Monissa relevanteissa suhteissa monikulttuurisuus-arvo myös hajautui, se ymmärrettiin 
normatiivisesti ja jopa vastakkaisin tavoin. Enemmistö vaali ajatusta, jonka mukaan kaiken 
lähtökohtana on maahanmuuttajien omat arvot ja niiden vahvistaminen suhteessa 
dominoivaan suomalaiseen kulttuurikoodiin. Toisaalta relevantti toimijaryhmä halusi auttaa 
nuoria sosiaalistumisvaikeuksissa. Silmämääränä olivat arjen ja harrastusten lisäksi koulu- ja 
työelämä.  
 
Innostavana uutisena evaluaatiosta kannattaa nostaa esiin myös tutoreiden valta-osan kompetenssit 
ottaa huomioon ”...ja käsitellä erilaisen kulttuuritaustan omaavien nuorten ongelmia elämänkulku- 
ja sukupolvikysymyksinä”. Kyse on herkästä refleksiivisyydestä, missä tutorit joutuvat radikaalin 
joustavasti hiomaan puuttumistapojaan nuorten elämänvaiheiden ja sukupolvien 
maahanmuuttajakontekstissa. Itsestäänselvyyksiä, standardeja tai perusoppikirjoja ei ole – uusia 
tyylejä ja työkalupakkeja on itse luotava – ”lennosta”. Lohduttavaa raportoinnissa oli myös se, että 
vain muutama monikulttuurisen ryhmä tutor allekirjoitti väitteen, ”hanke ei kyennyt voittamaan 
monikulttuuristen ryhmien alistettua asemaa sivullisena, hiukan romantisoituna ryhmänä, jonka 
puolustaminen on harvojen valistuneiden tehtävä.” Maahanmuuttajatyö ei ole enää vierasta tai vain 
tulisielujen paikka. Se on arkistunut – kentän luovat sovellukset odottavat monia maahanmuuttaja- 
ja suomalaisaktiiveja, arjen sankareita. Ei olekaan kumma, että yksitoista ohjaajaa uskoo 
monikulttuurisen toiminnan onnistuneen hyvin ja vain kaksi epäilee tai kieltää sen. 

 
Miten seuraavat väitteet kuvaavat ryhmänne monikulttuurisen toiminnan 
toteutusta (absoluuttiset luvut)? (1 erittäin hyvin, 2 hyvin, 3 vaikea sanoa, 4 vähän ja 5 
ei lainkaan):           
 1 2 3 4 5 
Näkökulmana olivat erilaisen kulttuuritaustan nuorten 
sosiaalistumis- ja koulutusongelmat sekä työelämän 
oppimisvaikeudet 

 
 2 

 
3 

 
5 

 
- 

 
5 

Näkökulmana olivat erilaisen kulttuuritaustan nuorten 
omat arvot ja ongelmat sekä ympäristön kehittäminen 

 
 4 

 
2 

 
4 

 
3 

 
2 
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näistä lähtökohdista 
Näkökulmana olivat nuorten omien arvojen, tapojen ja 
elämäntyylin vahvistaminen tai tuominen valtaväestön 
ulottuville 

 
 3 

 
3 

 
3 

 
4 

 
2 

(Maahanmuuttaja)nuorten ryhmä muodostui erilaisista ryh
 jossa oli eri kulttuureja tai eri polven maahanmuuttajia

 
 3 

 
3 

 
 2 

 
3 

 
4 

Hankkeessa oli mukana myös alkuperäisiä 
suomalaisnuoria 

10  -  2 1 2 

Näkökulmana oli erilaisen kulttuuritaustan nuorten 
’syrjäytymisvaara’, vakava sosiaalinen ongelma 

 
 4 

 
5 

 
 3 

 
1 

 
2 

Taustalla oli jokin nuorten arjen rikkaus tai erityistarve,   
jonka tyydyttäminen ei muutoin ollut mahdollista 

  
 5 

 
4 

 
 4 

 
2 

 
- 

Eri viranomais- ja verkostotoimijat olivat hyvin yhtenäisesti
sitoutuneesti mukana hankkeen tuottamisessa 

 
 1 

 
5 

 
 4 

 
5 

 
- 

Nuorten ongelmana oli liian ”nopea kotouttaminen”  7 1  5 - 2 
Hankkeen ohjauksessa oli mukana maahanmuuttaja-
aktiiveja 

 5 1  4 1 4 

Hankkeessa kyettiin käsittelemään erilaisen kulttuuritaustan
vien nuorten ongelmia elämänkulku- ja 
sukupolvikysymyksinä 

 
 4 

 
2 

 
 4 

 
4 

 
1 

Hanke ei kyennyt voittamaan monikulttuuristen ryhmien al
asemaa sivullisena, hiukan romantisoituna ryhmänä, 
jonka puolustaminen on harvojen valistuneiden tehtävä 

 
 
 2 

 
 
1 

 
 
 7 

 
 
3 

 
 
2 

Maamme monikulttuurisilla ryhmillä ei ole tarpeeksi 
kulttuurista ja poliittista tilaa eikä ongelmien yhteistä 
käsittelymahdollisuutta  

 
 3 

 
2 

 
 7 

 
1 

 
3 

Monikulttuurinen toiminta onnistui hyvin  6 5  2 1 1 
 
 
 

YHTEENVETOA: 
MAHIS LUJASTI KIINNI ELÄMÄNSYRJÄSSÄ – KEHITTYY,  
ERIYTYY JA LUO SUORITUSPAINEITA TUTOREILLE  
 
Mahiksen toinen evaluaatiotutkimus (2003-2004) analysoi monin eri aineistoin ja 
menetelmin sateenvarjohankkeen kokonaisprosessin oppeja ja tuloksia. Nuorten 
elämänhallinnassa tuntuvien tulosten ja Mahiksen toimintatavan analyysin lisäksi 
tutkimuksen fokus on maahanmuuttajanuorten ja päihdeongelman parissa tehtävässä 
verkostotyössä. Tämän väliraportin jälkeisessä jatkotyössä evaluaation onkin tukeuduttava 
laadullisempiin aineistoihin: nuorten puhelinhaastatteluihin, päihde- ja 
monikulttuurisuusryhmien teemahaastatteluihin.  
 
Loppukesällä 2003 suoritetussa sangen intensiivisessä ja tarkassa 
haastattelututkimuksessa tavoitettiin puolen sataa hanketta. Surveyn tulokset ja Mahis-
ryhmien raportit osoittavat dynaamisten ja epävirallisten toimintaryhmien kontaktin 
elämänhallintaongelmista kärsiviin nuoriin kehittyneen ja eriytyneen. Samalla oli 
huomattavissa, että Mahis-toiminnassa mukana olevien nuorten arjen vaikeudet ovat 
entistä rankempia, he ovat pidempään mukana erilaisissa projekteissa ja ohjaajat ovat 
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entistä ammatillisempia ja koulutetumpia. Tämä näkyi myös kyselyyn vastaajien 
valikoitumisessa.  
 
Kahdeksansataa tuettua hanketta ja monipolvisesti vaikuttavan ohjaajakoulutuksen 
läpikäynyttä tutoria tuntuvat Suomessa. Pienimuotoiset aloitteet – ”pikku kynttilät 
pimeässä” – nojaavat edelleen arjen sosiaalisiin siteisiin, vapaaseen aikatauluun ja 
mielikuvituksellisiin yksilöllisiin toimintaideoihin. Elämän ”pikkujutut” ja niiden ratkaisu 
voivat olla avain laajempaankin elämän pohdintaan, sen sisäiseen ja jopa ulkoiseen 
hallintaan (85 % tutoreista tunnistaa näkökulman kyselyssä).   
 
Eri dokumentit (monien aineistojen käyttö, triangulaatio) huomioonottaen voi sanoa, että 
Mahiksella on hankekohtaisten hyvien ja kiitettävien tulosten ja sitä koskevien 
subjektiivisten kokemusten lisäksi ollut monia positiivisia pitkäaikaisvaikutuksia nuorten 
osallisten keskuudessa. Mahis on vähintäänkin mukana tällaisessa kehityksessä ja sen 
mahdollistamisessa. Mahis on löytänyt paikkansa – valtaosa sen toimintapiirissä olleista 
nuorista ovat nyttemmin ikäryhmänsä elämänmenossa mukana – ja, mikä kaikkein 
ilahduttavinta: Mahis jatkuu tai muuttuu joksikin toiseksi tukikuvioksi useimpien 
marginaalinuorten elämässä. Mahis-ohjaajat ovat jo tämän jatkuvan toimintatavan 
veteraaneja, useilla on monia hankekokeiluja takanaan. Verkoston pienimuotoiset aloitteet 
ovat yleensä johtaneet jatkotyömuotoihin – henkilökohtaisen räätälöidyllä tai ryhmän 
tasolla. 31%:lla nuorista on henkilökohtainen, räätälöity jatkoyhteys Mahiksen tai muissa 
sosiaalisissa verkoissa. Yhteinen jatkovisio on 48 prosentilla.Räätälöidyt ja yhteiset 
jatkotoimet koskettavat yhteensä kolmea neljännestä Mahis-nuorista! Mahis-projekti on 
merkinnyt Jatkuvaa ja yhtä hanketta laajempaa vastuullista katsetta ja huolta Mahis-
nuorten elämästä. 
 
Juuri tätä kautta varmistuvat myös Mahiksen tulokset ja pitkäaikaisvaikutukset. 
Päihdetyössä kolme neljästä hankkeesta uskoi myönteiseen vaikutukseen; reippaasti yli 
kolmannes uskoi selvästi myönteiseen hanketulokseen ja vain joka kuudes 
päihdetoiminnan projekteista jälkiarvioi toimensa masentavina! Positiivinen 
pitkäaikaistulosten arvio todentui tutoreiden avomielisessä sosiaalisessa 
kontrollipuheessa: tapauskohtaisesti nuorista oli myös Mahis-hankkeen jälkeen värikästä 
ja innostavaa kerrottavaa! Maahanmuuttajatyö ei ole enää vierasta tai vain tulisielujen 
paikka. Se on arkistunut – kentän luovat sovellukset odottavat monia maahanmuuttaja- ja 
suomalaisaktiiveja, arjen sankareita. Monikulttuuriset projektit ovat moniarvoisia, kaikissa 
ei pyritä suorasukaiseen maahanmuuttajien sosiaalistamiseen vaan tuetaan nuorten omia 
arvoja ja niiden ”miksautumista” suomalaisnuorten kohtaamisissa. Ei olekaan kumma, 
että vankka enemmistö ohjaajista uskoo monikulttuurisen toiminnan onnistuneen hyvin ja 
vain muutama on kiukustunut sen tuloksista. 
 
Vuosien ’Mahis-kokemus’ kehittää omia käsivarsiaan ja generoi omia innovaatioitaan 
jopa niin, että useissa hankkeissa koetaan kehitys- ja muutospaineita. Toisaalta 
hankeverkko on kehittymässä yhdessä kunnan nuoriso- ja sosiaalitoimen, koulujen ja 
järjestöjen/verkkojen (erityisesti kirkon ja 4H-perheen) kanssa, mikä on omiaan 
’rakenteistamaan’ ja säännöllistämään toimintaa. Mahis-sateenkaaren saamat palkinnot ja 
Raha-automaattiyhdistyksen vakinainen tukiresurssi stabiloivat myös sateenkaariverkkoa. 
Arviointitutkimuksen otsikon toteamus ”Yhteinen nauru tiukkisten maailmalle oli sen 
retken kuningashetki” sisältää ajatuksen tästä toiminnan haasteellisuudesta: mikään 
virallinen asema tai palkinto eivät voi varmasti silloittaa tietä nuorten kohtaamiseen ja 
yhteisiin, jaettuihin kokemuksiin. Sateenvarjoprojektin sammakkoperspektiivi ja 
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kansalaisyhteiskunnan käsivarret ja teot ratkaisevat. Riskiyhteiskunnan teorian mukaan 
erityisen arvokkaita verkostoprojekteja ovat ne, jotka eivät hiosta nuoria menestymään 
kilpailuyhteiskunnassa, vaan avaavat heille uusia toivoa antavia perspektiivejä. Näissä 
nuorten syrjäytynyt asema, monikulttuurisuus tai päihdeaddiktiot voivat saada uudenlaisia 
tulkintoja ja elämänhallinnan polut piirtyä esiin. Toisaalta Mahis-ryhmät eivät korvaa 
sosiaalipalveluja. Laajemminkin Mahiksen aktiivien piirissä leviää huoli epävarmuudesta, 
jota maailman täyttävät verkostoprojektit merkitsevät. Ne eivät voi ottaa jatkuvan ja 
harkitsevan nuoriso- ja sosiaalityön tukitehtäviä tai korvata koulutus- tai työpaikkoja. 
 
Vaikka Mahiksen interventiot elävätkin omaa informaalia elämäänsä 
kansalaisyhteiskunnassa, herkät ja joustavat dialogit nuorten kanssa ovat hyvin 
koulutettujen ja nuorekkaiden toimijoiden varassa. Ne ovat osa harkitsevaa ja 
professionaalista inspiraatiota ja keskustelua nuorisotoiminnan kehittämisestä. Kaksi 
kolmasosaa tutoreista osallistuu verkostopoliittiseen kehityskeskusteluun. Mahis-
toimintatavasta onkin muotoutunut jonkinlainen brandi, josta voidaan projektien 
marginaalisista taustoista huolimatta puhua ilman häveliäisyyden poskipunaa - mutta 
samalla se merkitsee myös kehityshaastetta kaikille mukanaolijoille. Professionalismin ja 
vapaaehtoisen sosiaalisen vastuun ja rauhan yhdistäminen – jo aiemmin pohdittu 
Mahiksen perustava dialektiikka – vaatii uutta huomiota myös vetäjien arjen tasolla: 
”Relax, Mahis! 
 
Valtaosa hankkeista saa aktiivisen ja hyvän kouluarvosanan toiminnastaan. Nuorten 
henkiset ongelmat, kouluvaikeudet, päihteet ja syrjäseutujen niukkuudet ovat hankkeiden 
enemmistön arkea; myös maahanmuuttajien ja lakia rikkoneiden nuorten elämänhallinta 
on ollut entistä selvemmin ja tarkemmin aktiviteettien kohteena. Monet empiiriset tiedot 
ja dokumentit viittaavat siihen, että nuorten sosiaaliset ja koulutusmotivaatioon heijastuvat 
resurssit ja taidot saavat vuosienkin jälkeen noteerattavaa tukea Mahiksen aktiviteettien 
kautta. On tunnistettavissa ryhmä hankenuoria, joka on kokenut saavansa ’toisen 
mahdollisuuden’ Mahis-aktiviteettien herättämänä. Elämän eväiden kartuttamisen lisäksi 
Mahis-intervention tuottama ”uusi usko vanhempiin” (86% surveyn vastaajista noteerasi) 
on tässä tärkeä silloittava tekijä. Mahis on myös tie joustavan ja yksilöllisesti harkitsevan 
sosiaalipolitiikan kontaktiverkkoihin.   
 
Ammattilaisten kehitystyöstä huolimatta tai ehkäpä juuri siihen uudella tavalla 
ankkuroituen nuoret kohtaavat hankkeet edelleen kaveri- ja ystäväpiirinä, jossa otolliset 
(epä)onnistumiset ja elämäntilanteen riskejä läpi keskusteleva ilmapiiri ovat etusijalle. Ja 
tämä vaatii oman rauhansa ja ”terapeuttisesti vaikuttavan” yhteisöllisyytensä. Tutoreiden 
omassa motivaatiossa on edelleen mukana myös sosiaaliseen herkkyyteen ja 
yhteiskunnalliseen vastuuseen liittyvät perusjuonteet; yksilöt haluavat myös 
riskiyhteiskunnallisesti heittäytyä peliin. 60% aktiivisista hankevetäjistä preppaa ja testaa 
omia sosiaalisia ja pedagogisia oppejaan ja ideoitaan ajankohtaisten esimerkkien, 
kirjallisten ideoiden ja ’konstruktioiden’ avulla.  
 
Tämä suunta onkin ilahduttava, koska sateenvarjohankkeidenkin piirissä ei ole yhteisiä 
käsitteitä ongelmien kuvaamiseksi ja ristiriitaisten ja ambivalenttien nuoriso-ongelmien 
kuvaamiseksi – nuorten muutosta ja omaa ’ammattitaitokilpeä’ silotellaan edelleen. 
Passiivisemmat ryhmät saattavat sulkeutua, mutta toisaalta on selvää myös se, ettei 
Mahis-hankkeen kansalaisaktiivisuuden ensimmäinen haaste ole avautua sosiologisen ja 
pedagogisen keskustelun piiriin. Toimintarepertuaarien analyysi osoittaa Mahiksen 
perusinnovaatioiden jatkuvuutta: indikaattorit viittaavat kuitenkin siihen että 



 
 72 

työpajatoiminnan ’tekemällä oppii’ paradigma, ’seikkailupedagogia’ ja sosiaalisen 
yhdessäolon perustava liikauttava voima eivät enää kiehdo kaikkia, vaan työnteon ja 
kulttuurisen ilmaisun projektit ja erityisesti paikallinen yhteiskunnallinen aktiivisuus ovat 
nousussa Mahiksen toimintatavoissa.  
 
70 prosenttia hankkeista kohtaa nuorten päihdeongelman. Runsas alkoholinkäyttö (52 % 
hankkeista), kevyet huumeet (21 %), lääkeaineiden sekakäyttö (19 %) sekä  runsas 
tupakinpoltto (42 %) nousevat tällöin tapetille. Myös vahvat huumeet, ”impattavat” aineet 
ja nuuska tunnistetaan muutamien nuorten ongelmiksi sateenvarjon piirissä. Ongelmat 
nousevat hyvin hankkeiden yhteisen nimeämisen ja käsittelyn piiriin, varsinkin kevyet 
huumeet tulevat pohdinnan alle. Ennalta ehkäisevä, vaihtoehtoja ja muita elämyksiä ja 
fiiliksiä inspiroiva sekä selkeitä normeja alleviivaava lähestymistapa oli hallitseva 
toimintatapa. Myös päihdeystävällisen ilmapiirin rikkominen, selkeät käytön 
rajoitusyritykset, vertaiskokemusten tuoma motivaatio raittiuteen, tutoreiden rohkea 
empatia valistuksessa sekä informaatioiskut olivat osa toimintakulttuuria. 
 
Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistökulttuurien piirissä on kehittynyt oma 
toimintagenrensä. Neljäsosa hankkeista pohtii monikulttuurisia arvoja ja ongelmia. Lähes 
kaikissa hankkeissa toiminnan konkreettinen ponnin tai intressi oli jossain nuorten 
arkielämän tarpeessa tai ”rikkaudessa”, jonka takaaminen ei ollut ilman hanke-aloitetta 
mahdollista. Yli puolet maahanmuuttajaryhmistä toimii ohjaajan varassa, jolla on sama 
kulttuuritausta nuorten kanssa. Puolet ryhmistä oli hyvin ”miksattuja” sekä kulttuurisesti 
että sukupolvien osalta. Alkuperäiset suomalaisnuoret olivat mukana useimmissa 
ryhmissä. Vapaa-ajan, kulttuurisen dialogin ja koulun piirissä ajankohtaistuvat ongelmat 
ovat monikulttuuristen toimintasisältöjen keskiössä. Uskonto, globaalit ideat ja 
elämäntapa eivät nouse päällimmäisiksi teemoiksi. Useissa hankkeissa tunnistettiin 
mahanmuuttajien syrjäytymisvaara ja pyrittiin rikkaan arjen kautta aktivoimaan nuoria. 
Yritysten joukosta löytyy myös tietoisesti maahanmuuttajien omia arvoja puolustavia 
hankkeita ja monikulttuuristen ryhmien ’valtaistajia’ (Empowerment), joiden 
perustehtävänä ei ole suorasukainen ”kotouttaminen” vaan monikulttuurisen tilanteen 
lujittaminen. 
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YHTEENVETO: 
Dynaamiset Mahis-ryhmät uudistavat järjestö-suomea:  
epäviralliset ja joustavat ryhmät pärjäävät elämän syrjässä 
 
Tämä on Mahis-kampanjan (1998-2000) arviointitutkimuksen yhteenveto. Kirkon Yhteis-
vastuukeräyksen ja Nuorten Akatemian organisoiman ja tukeman Mahis-toiminnan tavoit-
teena oli saada aikaan epävirallisia ja verkostomaisia nuorisoprojekteja, jotka toimisivat 
vaikeassa elämäntilanteessa olevien 13–17-vuotiaiden nuorten vapaa-ajan toimintoina. 
Ajatuksena oli antaa nuorille toiminnallinen mahdollisuus, ’mahis’. Monipuolisten toimin-
tojen tuli tukea nuorten elämänhallintaa. Organisaatio pystyi inspiroimaan ja taloudellises-
ti tukemaan (3000 mk/projekti) kansalaishankkeita. Mahiksen sateenkaariorganisaatio on 
onnistunut koulutuksellaan ja kevyillä mobilisointitavoillaan rekrytoimaan kaikkiaan noin 
750 Mahis-tutoria ja 500 toteutuneen hankkeen kautta keskimäärin kymmenen nuoren 
ryhmissä on ollut yhteensä 6000 nuorta.  
 
Ryhmät elivät koko ajan. Ne olivat vapaamuotoisia ja epävirallisia verkkoja ja aloitteita. 
Toiminnan myötä myös virallisemmat hankkeet vapauttivat toimintamuotojaan elämyk-
sellisempään ja sisällöllisempään suuntaan. Mahis-ryhmistä jäi pois reipas kymmenesosa 
nuorista, joista joka toisen tilalle tuli uusi nuori. Vaikka muutamat vinkit toiminnasta tuli-
vatkin viranomaisilta, ryhmät kerääntyivät yhteen yksilöllisten verkostojen ja vetäjien in-
spiroimina - usein myös ’itse ainutlaatuinen toiminta imi mukaansa’. Vaikka moni Mahis-
tutor oli hyvin koulutettu sosiaali- tai nuorisotyön ammattilainen, he liikkuivat rohkeasti 
epävirallisissa yhteyksissä. Kolmasosa vetäjistä tuli instituutioiden ja virallisen yhdistys-
toiminnan ulkopuolelta ja he toivat ei-ammatillisen ja ei-institutionaalisen ’lisän’ nuoriso-
toimintaan. 
   
Mahis-hankkeista muodostui pienimuotoisia aloitteita – ’pikku kynttilöitä pimeään’ - jol-
loin niiden epävirallinen muoto, vapaa aikataulu ja nuorten omat ajatukset vapauttivat jut-
tujen dynamiikan. Yli puolet projekteista oli verkostomaisia, epävirallisia ja ainutkertaisia, 
eivätkä instituutioiden (järjestöjen, kuntien, seurakunnan tai puolijulkisten organisaatioi-
den) aloitteet muistuttaneet yhdistysrekisterin jäykkiä rakenteita tai normeja. Myös aika-
taulut elivät ja projektit kestivät kuukaudesta lähes vuoteen. Varsinkin nuoret jäivät odot-
telemaan jatkoa Mahikselle. 
 
Erityisesti 14 - 15-vuotiaat nuoret ovat löytäneet Mahis-hankkeet. Tytöt ovat Mahiksen 
maailmassa osoittautuneet poikia dynaamisimmiksi ja he hiukan hallitsevat tätä perintei-
sesti poikatyön toimintatapaa. Lähes joka kymmenes Mahis-nuori elää koulutus- ja työ-
elämän ulkopuolella ja joka kolmas on uusi tulokas suomalaiseen järjestö- ja verkos-
toelämään. Vaikka monilla Mahis-nuorilla oli vaikeuksia, he suhtautuivat elämäänsä uu-
sintahaastattelussa toiveikkaasti tai vähintään odottelevasti.  
 
Joka seitsemäs nuori kertoi hänellä olevan sellaisia elämänhankaluuksia, joita voidaan 
ratkoa ryhmässä ja lisäksi neljännes pohti elämänvaikeuksiensa luonnetta. Ohjaajien 
mukaan yli 40 %:lla  nuorista oli selviä elämänhallintaongelmia, joita rohkaistiin 
kohtaamaan ja ratkomaan ryhmissä. Sekä elämäntoiveikkuus että ongelmien käsittely  ja 
ratkominen lisääntyivät Mahiksen aikana. Nuoret oppivat uusin tavoin harkitsemaan ja 
realistisesti erittelemään elämänvaikeuksiaan ja odotuksiaan. Toiminnan  haasteet ja 
(epä)onnistumiset sekä uudet kaverit avittivat uusia suhtautumistapoja elämään. 
Marginaalilla ja syrjässä ololla voi olla valoisat puolensa, toiminta positiivista ja hauskaa. 
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Ryhmissä toimintamuodot vaihtelevat radikaalisti ja tällä oli harkittu yhteytensä 
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrään hankkeissa. Se vaihteli tuntuvasti 
kymmenestä yhdeksäänkymmeneen prosenttiin. 
 
Mahis antoi nuorille autonomisen ja vapaan keskusteluyhteyden, lujan yhteishengen sekä 
konkreettisia toimintoja, joissa oli mahdollisuus onnistua ja epäonnistua. Hyvin erilaisilla 
toimintarepertuaareilla päästiin käsittelemään sosiaalista niukkuutta ja köyhyyttä, monen-
laisia päihdeongelmia sekä lainrikkomuksiin ja kotiin liittyviä vaikeuksia. Yllättäen myös 
henkisesti oireilevat nuoret, koulupudokkaat, koulussa häiriköivät ja kiusaamisesta kärsi-
vät koululaiset sekä yksinäisyydestä kärsivät nuoret löysivät tiensä Mahikseen. Sateenkaa-
riprojektin aloitus- ja rekrytointivaiheessa kyettiin välttämään vaikeuksissa olevien nuor-
ten leimaaminen tai kohteellistaminen syrjäytyneinä ja normalisoitavina nuorina. Lähtö-
kohtana oli jo kampanjan ideointivaiheessa nuorten omat arvot ja fiilikset. Herkkäliikkei-
sillä räätälöidyillä ja dialogisilla toimintamuodoilla ohjaajat ovat luoneet nuorten identi-
teettejä kunnioittavat yhteydet nuoriin. Nuorten kontekstit ja omimmat elämänmerkitykset 
heijastuvat toimintasisällöissä, joilla rikotaan elämän aiempia rajoituksia ja ongelmakehiä. 
 
Monilla Mahis-hankkeilla on mennyt lujaa. Ainutkertainen toiminnallisuus, epävirallinen 
muoto ja dialogisuus kiehtoivat nuoria ja vanhempia. Nuorista suurin osa uskoo omaan 
päätöksentekomahdollisuuteensa: ryhmissä nuoret ovat löytäneet konkreettisia osallisuu-
den muotoja ja monet ovat oivaltaneet uusien yksilöllisten eettis-poliittisten valintojen 
merkityksen luonnonsuojelusta ja sosiaalisesta välittämisestä aina kansainvälisiin ohjel-
miin asti. 
 
Vetäjät antavat ryhmille ja nuorille kouluarvosanan hyvä ja nuoret kiittävät hankkeita ja 
vetäjiä. Monet nuoret kiintyivät vetäjiinsä ja saivat heidän kanssaan äänensä kuuluviin. He 
saivat ohjaajilta myös aikuisen turvan ja näpäytyksiä tai läksytyksiä “elämän tolkusta ja 
järjestyksestä“. Erilaiset ryhmien kokoonpanot ja vuorovaikutusongelmat on ryhmissä 
kohdattu, mitä voidaan pitää Mahiksen realistisena tavoitteena. Ongelmista on myös kyet-
ty puhumaan. Enemmistö ryhmistä (60 %) on löytänyt yhteisen oppimisen mahdollisuudet 
ja monet aloitteet ovat kehittyneet ongelmien, ryhmäytymisten ja riskien kautta (13 %). 
Joissain ryhmissä isot ongelmat ovat revittyneet ja “ovet paukkuneet“ (10 %) nuorten jät-
täessä ryhmän.  
 
Hankkeiden toimintamuodot ovat olleet heterogeenisia harrastusten valintaongelmista, 
tyttöryhmistä ja remontti- ja retkiryhmistä aina suvaitsevaisuus- ja raittiusprojekteihin 
saakka. Sosiaalista tilaa ja ilmaisua etsivät ryhmät ovat kasvattaneet suosiotaan Mahiksen 
aikana. Samoin muodikkaat “learning by doing“ -kokeilut ovat olleet inspiroivia. Fyysiset 
urheilun ja pelin muodot ovat suosittuja, mutta hyvinä toiminnan aloituskeinoina ne on 
myöhemmin sivuutettu esimerkiksi työhankkeiden ja seikkailuretkien tieltä. Kulttuurisen 
ilmaisun repertuaarit eivät ole kestäneet Mahiksen testissä. Yllättävää on, että työn ohella 
tavoite koulunomaisesta itsekurista ja paikallisista yhteiskunnallisista aloitteista on lisään-
tynyt sateenvarjoprojektin kuluessa. Järkevä toiminta on jotenkin arvossaan. Samalla esi-
merkiksi hyvin menestyneet poikien työurakat (esim. nuorisopaikkojen kunnostaminen) 
eivät merkitse vain työnomaisen itsekurin ja autoritaarisen komennon omaksumista, vaan 
sosiaalista viestiä siitä, mitä nuoret pojat voivat  saada aikaan tilaa saadessaan. 
 
Toiminnallisuus ja ryhmähenki sekä elämykselliset tunneasteikot ovat olleet nuorille 
kaikki kaikessa. Jopa toiminnan loppuarvioinnissa käytetään ryhmän yhteisiä 
arviointimenetelmiä, jotka eivät ole perinteisen tulosvastuun mukaisia. Nuoret miettivät 
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uusyhteisön onnistunutta muotoutumista, ristiriitojen ja rajojen kohtaamista ja tunteita; 
suosituin arviointitapa on jälkimoderni pleasure-periaate, mielihyvän kokemuksen 
esittäminen. Mahis on ollut useimmille ainutlaatuinen toimintatapa ja paikka, mikä ei olisi 
mahdollistunut ilman Mahista ja sen antamaa taloudellista tukea. Tästä korvaamattomasta 
tuesta lähes kaikki nuoret ja ohjaajat ovat samaa mieltä.  
 
Ainutlaatuisen kaveri- ja keskustelupiirin lisäksi Mahis-projektit on mielletty positiivisen 
ja itseisarvoisen puuhastelun, pelin ja leikin tyyssijoiksi, missä myös henkilökohtaiset 
henkiset pahanolontunteet tulevat käsitellyiksi. Ryhmissä erityisesti ryhmähenki parantaa 
itsetuntoa ja usein toimii myös terapeuttisesti. Jotkut nuoret näkevät ryhmän myös pako-
paikkana tai turhanaikaisena asioiden vatvomisena, jolla ei pyritä mihinkään todelliseen 
tavoitteeseen tai jossa vain lätistään turhanpäiväisiä. Muutamat nuorista myös kokevat 
tulleensa silmätikuiksi tai elämäntavoiltaan häirityiksi. Pieni ryhmä mahislaisia ei ole löy-
tänyt projekteistaan tarpeeksi radikaalia tai elämyksellistä meininkiä. 
 
Mahis-vetäjät ovat usein julkisen sektorin ammattilaisia, 25–40-vuotiaita naisia (75 %). 
Miehiset sukupuolikulttuureja yhdistävät toimintakulttuurit ovat selvästi nousseet Mahik-
sen aikana. Ammattilaisuuteen ja naiseuteen liittyvät myös kampanjan yksipuolisuuden 
ongelmat. Ammattilaisuus saattaa peittää alleen kansalaisaktiivien ja kansalaisyhteiskun-
nan epävirallisten verkkojen mahdollisuuksia. Toisaalta kiinnostavat syrjäytymiseen ja 
nuorisotoimintaan liittyvät aloitteet nousevat Suomessa useimmiten julkisten instituutioi-
den sisältä tai liepeiltä ja tämä perinne on dynaamisen feminiinistä. Miesten puute Mahis-
tutoreina saattaa jättää piiloon monia poikien tarpeita ja miehisiä identiteetti-ongelmia tai 
niiden ratkaisukeinoja. Miesten määrä on kuitenkin kasvussa eivätkä mukana olevat mies-
tyypit ole ammattitaitonsa hallitsevia jääriä, vaan monissa ryhmissä miehetkin ovat osoit-
tautuneet hulluiksi kokeilijoiksi tai tyttöryhmien vetäjiksi. 
 
Mahis-vetäjien viralliset taustat ovat osaltaan helpottaneet vaikean työmuodon vastuuky-
symyksiä. Ammattimaiset ohjaajat ovat olleet dynaamisia ja ammatillisen motivaation li-
säksi heitä on ajanut hurjiin suorituksiin myös yksilöllis-eettiset valinnat ja vakaumukset, 
eivät niinkään perinteiset maailmankatsomukselliset tai uskonnolliset traditiot. Osaltaan 
tämä yhdessä Mahiksen varovaisuuden ja hektisen liikkeellelähdön kanssa ovat sulkeneet 
epäsovinnaisia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja ja osallistujia ulos. Ehkä vastaavissa yri-
tyksissä kannattaa tarkasti ja sitkeästi rakentaa yhteyksiä olemassa olevien epävirallisten 
marginaaliverkkojen ääripäihin ja paikallisiin konteksteihin: nuorisopomoilla, 
grillimyyjillä tai varjossa elävien verkkojen ja järjestöjen aktiiveilla saattaisi olla monia 
uusia aloitteita.  
 
Eettinen yksilöllistyminen, elämänvalintojen tilanteellistuminen ja halu etsiä ihmisten 
konkreettisista kontekteista uudenlaisen heittäytymisen ja vastuun paikkoja on myös Ma-
hiksen voima: huomattava projekti, joka antaa tilaa uudenlaiselle sosiaalisuudelle, joka 
antaa painoa myös vetäjäyksilön kokemukselle ja hänen koulutuksensa, erityisen elämän-
vaiheensa sekä ammattinsa eettis-poliittisille valinnoille. Tähän eettiseen tilaan liittyy 
Keski-Euroopastakin tuttu ajatus siitä, että aktiivien toimintamotivaatio selittyy enem-
mänkin yksilöllisen elämänvaiheen ja -intentioiden avulla kuin laajemmasta sosiaalisesta 
ryhmätaustasta käsin. Jännittävää oli myös se, etteivät hankkeiden mielikuvituksellinen 
kehittely ja yksilöllinen liikkumatila ole ristiriidassa sosiaalisen vastuullisuuden tai soli-
daarisuuden kevyiden periaatteiden kanssa.  
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Siirtymä tämäntyyppiseen ajatteluun ohjaajien keskuudessa on selvä, vaikkeivät he 
käytäkään elämänpoliittista sosiologistista käsitteistöä. Nuorten ja aikuisvetäjien 
motivaatioperustojen rinnakkaiseen tarkasteluun liittyy myös jännittävä mahdollisuus: 
molempia viehättää Mahiksen henki ja vapaus, mikä myös tukee taidollisia 
elämänpyrkimyksiä ja antaa tilan sosiaaliselle välittämiselle! Jos jokin, niin tämä sama-
askelisuus, yhteen nivoutuvat arvot ja yksilöllisen ja yhteiskunnallisen yhdistäminen, 
antavat Mahikselle paljonkaivattua synergiaa ja laajemmin, sosiaalista mobilisaatiovirtaa 
ja dynamiikkaa. Molemmat perustavat tahot ovat etsimässä uusia kevyitä yhteisöllisyyden 
saarekkeita, pakotta ja mielikuvituksella, missä myös omat ongelmafiilikset ja taidot 
voivat - synnittä ja häpeilemättä - olla esillä.  Mahis avasi monia suomalaisen 
nuorisotoiminnan ongelmakohtia ja subjektiivisia kasvattajan rajoja. Usein kuitenkin 
tutoreiden vastauksissa palattiin - suomalaiseen tapaan - vakavan ammattilaisen 
suojakilven taakse. Yllättävän monet tutorit uskoivat olemassa oleviin autonomisiin 
taitoihinsa ja pärjäämiseensä: professio voi olla myös suojakilpi.   
Hyvin pian Mahis-organisaation muodostuessa toimintaperiaate rakentui väljän rekrytoi-
van ja opastavan koulutustapahtumaverkon ja sitä produsoivan viestinviejäjoukon ympä-
rille. Rekrytoinnissa, motivoinnissa ja koulutustapahtumissa kyettiin turvaamaan margi-
naalityön vaatimat erityiskompetenssit, diskvalifioimaan liian hurjat aloitteet ja samalla 
pitämään yllä nopeasti kasvavaa ja reagoivaa sekä ekonomistisen monipuolista verkostoa. 
Tässä onnistuttiin hyvin: muutamien kuukausien aikana “polkaistiin pystyyn“ verkosto, 
koulutusringit ja ensimmäiset tukipäätökset Mahis-ryhmille. Myös julkisuus, kirkon vahva 
läsnäolo ja moderni rohkeus marginaalin elämäntapojen edessä tukivat dynamiikkaa. 
 
Mahis eli erityisesti lehdistössä. Sen kampanjat, aloitusvaiheet ja paikalliset ’täpit’ heijas-
tuivat selkeästi  palstamillimetrimäärissä. Hanketta koskeviin lukuisiin uutisjuttuihin on 
saatu sekä ohjaajan että nuoren ääniä. Yllättävän monia juttuja on myös tarinallistettu: 
idean, vetäjän tai nuoren tie hankkeen piiriin ja tulosten tekemiseen. Monessa asiassa Ma-
hiksen pienimuotoiset “proggikset“, desentralismi ja rekrytoitujen ohjaajien autonomia 
ovat olleet onneksi. Mahiksessa voidaan mukisematta puhua monista julkisuuksista. Käy-
tetty kielikuva kertoo tilanteesta, jossa “kaikki kukat kukkivat“ - Mahiksessa voi tokaista, 
että “Mahiksen pienet kynttilät palavat ja lepattavat“ näkyvästi myös julkisuudessa.  
 
Ryhmähenki ja tiimimenetelmät olivat Mahis-ryhmissä korkealla, jopa niin korkealla, että 
sen saavuttamiseksi uhrattiin myös yksilöllisesti räätälöityjä ja radikaalisti taustoitettuja 
hankkeita. Suomalainen kollektiivisuus näkyy ryhmissä. Ohjaajilla on kuitenkin hurjia 
tulevaisuuden suunnitelmia. Niissä voidaan ryhmien dynamiikka huomioida entistä eriy-
tyneemmin ja rakennella uusia verkostoja aina “globaaleja Mahiksia“ myöten. Useat Ma-
his-ryhmät jatkavat omin avuin, mutta Mahiksen sateenvarjon tulevaisuudensuunnitelmat 
ja koulutusmalli ovat ottaneet oppia kokemuksista. Nyt kannattaa keskittyä erityisongel-
miin ja –ryhmiin. Päihdetyön ja maahanmuuttajaongelmien sensitiivinen ja yksilöllinen 
kohtaaminen on mahdollista Mahiksen rytmissä, missä on kyetty uudella ja modernilla 
tavalla vapauttamaan epävirallisen ja ei-ammatillisen kansalaisyhteiskunnan voimavaroja.   
 
LIITE II: 
KYSELY  MAHIS-OHJAAJILLE TOIMINNAN KOKEMUKSISTA 
 
Tämä kyselylomake on lähetetty Sinulle Mahis-kampanjan yhden tai useamman hankkeen 
ryhmänvetäjän ominaisuudessa. Samanlaisen kirjeen saavat kolme sataa muutakin Mahis-
sateenkaaren aktiivia. Aineiston keruu on osa arviointitutkimusta, missä keskitytään 
erityisesti yksittäisten hankkeiden merkityksen ja vaikeasti ”mitattavan” vaikuttavuuden 
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analyysiin. Millaisia tuloksia toiminnalla on ollut? Ovatko nuorten elämänhallintaongelmat 
helpottuneet?Mitä voisimme kaikki oppia tämän hankkeen kokemuksista? Tästä selvityksestä 
saatuja tietoja verrataan muiden hankkeiden ja Mahiksen aiemman arviointitutkimuksen 
tietoihin. Saamme Sinulta kallisarvoista tietoa. Samoin toivon, että kerrot kokemuksistasi, 
vaikka ne olisivat ongelmallisia ja ristiriitaisia. Jos koet, että toiminta on epäonnistunut, voit 
kertoa tästä minulle aivan vapaamuotoisestikin; kukaan ei lisäkseni tule tietämään nimeäsi ja 
projektiasi tutkimuksen tietolähteenä. 
 
Vastaamalla et auta vain tutkimusta eteenpäin. Uskon, että voit sen kautta myös vaikuttaa 
siihen keskusteluun, mitä Mahiksesta ja suomalaisesta nuorisotoiminnasta käydään jatkossa. 
Tutkimus auttaa Mahista ja sen yhteistyökumppaneita verkostoprojektien itsekritiikissä ja 
kehittämiskeskustelussa. Se on myös harkittu analyysi, joka vaikuttaa koko projektin 
lisärahoitusmahdollisuuksiin. Saat myös jatkossa tietoja Mahiksen kehityksestä, mihin 
tietoihin voit hyvin verrata omia kokemuksiasi. Kyse ei ole koulutodistuksen antamisesta 
työstäsi, vaan toiminnan jälkipuinnista. Voit jatkaa vastauksiasi tai kirjoittaa terveisiäsi 
Nuorten Akatemiallekin papereiden marginaaliin tai erillisille liuskoille – ne kirjataan ja 
luetaan tarkkaan. Valtakunnallinen Mahis-kampanja kustantaa tutkimushankkeen. Kaikkien 
vastanneiden Mahis-ohjaajien kesken arvotaan laadukas digikamera. 
 
Olen kiinnostunut Sinun ja muutamien hankkeessasi mukana olleiden nuorten yhteystiedois-
ta, joiden avulla voin hankkia keskustelukontakteja ja syventävää tietoa. Nämä tiedot jäävät 
vain allekirjoittaneen tietoon. Olen kymmenissä kyselytutkimuksissani omaksunut tiukat tie-
don salaisuuden periaatteet: kenenkään yksityisyyttä ei loukata. Helsingin yliopistossa tämä 
on tärkeä periaate. Jos Sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, älä epäile ottaa yhteyttä allekir-
joittaneeseen. Toivon, että jaksat vastata laajaan kyselyyn. Siitä on hyötyä meille molemmil-
le ja arviointi tuottaa koko hankkeen kokemuksista ja vaikuttavuudesta yhteenvedon. Toivon 
myös, että nuorten kokemuksia koskevissa vastauksissasi voisit miettiä erityisesti vaikeassa 
elämäntilanteessa olevien nuorten tuntoja. Jos olet vetänyt useita hankkeita, valitse vastaus-
ten perustaksi yksi hanke, jonka merkityksen ja vaikuttavuuden arviointiin Sinulla on mah-
dollisuudet – siihen on ajallista etäisyyttä ja voimme pohtia, mitä nuorten elämässä on koettu 
ja ’tapahtunut’ hankkeen jälkeen.   
 
Toivon, että voisit palauttaa lomakkeen minulle kuluvan kesän loppuun, elokuun 29. päivään 
mennessä, oheisella palautuskuorella. Postikuluista Sinun ei tarvitse huolehtia. Tutkimustu-
loksiin voit tutustua Nuorisotutkimusverkoston tai Nuorten Akatemian verkkosivuilla loppu-
syksystä aiemman arviointitutkimuksen tapaan (ensimmäinen jälkipuinti, ks. 
http://www.alli.fi/nuorisotutkimus/ julkaisut/mahis.pdf). 
 

 HYVÄÄ JATKOA JA LOPPUKESÄÄ SINULLE! 
        Helsingissä, heinäkuun 26. pnä 2003 
 

Tutkija Kari Paakkunainen 
Helsingin yliopisto, valtio-opin tutkijat 
PL 4 (P361) Yliopistonkatu 3 

      00014 Helsingin yliopisto 
kari.paakkunainen@helsinki.fi  / puh. 0405138252 

 
  

http://www.alli.fi/
mailto:kari.paakkunainen@helsinki.fi
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Kysymykset (Rengasta mielestäsi paras vaihtoehto (numero) ja valitse niistä 
 vain yksi ellei toisin mainita) 
 
Mikä on nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Mahis-projektin tai -projektien nimi/nimet (jos useita hankkeita - alleviivaa se hanke, joka on 
vastaustesi taustalla)_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Projektisi mahdollinen taustataho tai –järjestö________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Sukupuoli: 
1 nainen 
2 mies 
 
Syntymävuotesi: 
1  1960 tai sitä ennen 
2  1961-1970 
3  1971-1980 
4  1981-1983 
5  1984 tai sen jälkeen 
 
Koulutustausta (tai käynnissä oleva koulutus): 
1 perus- tai keskikoulu 
2 lukio/ylioppilas 
3 ammattikoulu 
4 keskiasteen tutkinto 
5 täydennyskoulutus- tai työllisyyskurssi 
6 korkea-asteen tutkinto 
7 jokin muu, mikä__________________________________________________________________ 
 
Oletko tällä hetkellä palkkatöissä, koulutuksessa, kotona vai työttömänä: 
1 palkkatöissä, missä________________________________________________________________ 
2 koulutuksessa, missä______________________________________________________________ 
3 kotona 
4 työttömänä 
 
Millainen vaikutus Mahis-koulutuksella oli ohjaajana toimimiseen / ohjaajaksi ryhtymiseen? 
1 Se vaikutti, miten________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2 ei vaikuttanut mitenkään. 
 
Toimin Mahis-ryhmässä  
1 yksin 
2 ryhmässä on lisäkseni _____ aikuisohjaajaa 
 
Toiminnan aikana ryhmän koko 
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1   pieneni_____  nuorella, joista tyttöjä oli _____ ja vaikeassa elämäntilanteessa olevia 
nuoria _____.  
2   pysyi alusta loppuun saman suuruisena eli mukana oli ____ nuorta. 
3   laajeni ____ nuorella, joista tyttöjä oli ____ ja vaikeassa elämäntilanteessa olevia  nuo-
ria_____. 
 
 
Miten toimintanne kohtasi seuraavat nuorisoryhmät: (ympyröi vaihtoehto) 

 
Myönteisesti   Vaikea sanoa tai  Ei tullut mukaan                            

ongelmallisesti            toimintaan 
                            
 

1  maahanmuuttaja tai maahanmuuttajan jäl- 
    keläinen       ____   ____   ____ 
2   etninen tai kielellinen vähemmistö  ____   ____   ____ 
3   henkisesti epätasapainoinen nuori  ____   ____   ____ 
4   ruumiillisesti vammautunut tai invalidi ____   ____   ____ 
5   työtön       ____   ____   ____ 
6   koulupudokas tai koulunsa keskeyttänyt ____   ____   ____ 
7   ei asu biologisten vanhempien luona (vaan                                                                                                   
     esim. lastensuojelun piirissä tai sijaisperheissä)____  ____   ____ 
8   ongelmia lain kanssa    ____   ____   ____ 
9   asunto-ongelmia     ____   ____   ____ 
10 toimeentulo-ongelmia     ____   ____   ____ 
11 päihdeongelmia     ____   ____   ____ 
12 kärsii esim. syrjäseudun yksinäisyydestä tai  
     kontaktien puutteesta     ____   ____   ____ 
13 kärsii koulukiusauksesta tai muista kouluun  
     liittyvistä ongelmista    ____   ____   ____ 
14 kärsii fyysisen ulkomuodon tai oireilun vuoksi____  ____   ____ 
15 jokin muu ongelma taustalla, mikä_______ ____   ____   ____ 
 
Minkälaista kehitystä, muutosta tai liikahduksia nuorten elämässä tai toimintata-
voissa ryhmä sai ai-
kaan?___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Minkälaista kehitystä, muutosta tai liikahduksia omissa elämänpohdinnoissasi tai 
toimintatavoissasi ryhmä merkitsi? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Millä tavalla ajatuksesi nuoren ohjaajan valmiuksista ovat muuttuneet 
ryhmätoiminnan aikana: 
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Miten ryhmäsi nuorten sosiaaliset ja arkiset elämänhallintataidot muuttuivat tai ke-
hittyivät hankkeen myötä  (1 erittäin myönteisesti, 2 jonkin verran myönteisesti , 3 
vaikea sanoa, 4 ei lainkaan ja 5 kielteisesti)? 
 
      1 2 3 4 5 
 
Miten ryhmäsi nuorten koulutukseen ja ammatinhankintaan liittyvät taidot muut-
tuivat tai kehittyivät hankkeen myötä   (1 erittäin myönteisesti, 2 jonkin verran 
myönteisesti , 3 vaikea sanoa, 4 ei lainkaan ja 5 kielteisesti)? 
 
      1 2 3 4 5 
 
Toiminnalla saattoi olla konkreettisia tavoitteita  kuten nuorten toimintatilan raken-
taminen, korjaaminen  tai tapahtumat. Toteutuivatko ne? (valitse vain yksi seuraavis-
ta) 
 
1 eivät toteutuneet, koska ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2 toteutuivat osittain tai muuttuneina, koska 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3 toiminnot laajenivat, koska  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4 toiminta oli suunnitellun muotoista ja laajuista 
 
Ajattele Mahis-nuoria toiminnan loputtua ja vastaa seuraaviin neljään kysymyk-
seen:  
 
Missä ryhmäsi onnistui parhaiten ajatellen omaa rooliasi ja odotuksia-
si?______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Missä ryhmäsi onnistui parhaiten ajatellen ryhmän odotuksia  ja yhteistä arviotan-
ne?_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Missä ryhmäsi onnistui heikoimmin ajatellen omaa rooliasi ja odotuksia-
si?______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Missä ryhmäsi onnistui heikoimmin ajatellen ryhmän odotuksia ja  yhteistä 
arviotan-
ne?_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Tutkija (Kari Paakkunainen) tarvitsee yhteystietoja Mahis-nuoriin, jotka ovat olleet 
vaikeassa elämäntilanteessa. Hän lähestyy joitakin nuoria varovasti ja kysyy lupaa 
lyhyeen puhelinhaastatteluun. Samalla hän kertoo saaneensa tiedon Sinulta. Voisitko 
luottamuksellisesti kertoa hänelle muutamien ryhmäsi nuorten nimet ja (kännyk-
kä)puhelinnumerot. Nuoret on hyvä valita siten, että mukana on sekä hyvin että hei-
kosti ryhmänne toimintaan sitoutuneita nuoria: 
 
Nimi ja puhelinnume-
ro:__________________________________________________________ 
Nimi ja puhelinnume-
ro:__________________________________________________________ 
 
     LÄMMIN KIITOS LUOTTAMUKSESTA! 
 
 
 
Kun ajattelet ryhmäsi mennyttä toimintaa,  millaisen kouluarvosanan annat koko 
hankkeelle?  
 
1 kiitettävä 
2 hyvä 
3 keskinkertainen 
4 tyydyttävä 
5 heikko 
 
Kun ajattelet ryhmäsi mennyttä toimintaa, millä kouluarvosanalla luonnehtisit pro-
jektin ’vaikutusta’ nuoriin? 
1 kiitettävä 
2 hyvä 
3 keskinkertainen 
4 tyydyttävä 
5 heikko 
 
Oletko tutustunut tai osallistunut Mahis-hanketta koskevaan keskusteluun ja arvi-
ointiin: 
1 en, kos-
ka______________________________________________________________________
______ 
2 olen pohtien lukenut Mahis-hankkeen valtakunnallista ja hankekohtaista raportointia ja 
keskustelua, koska      
________________________________________________________________________
_______________  
3 tunnen valtakunnallisen Mahis-arviointitutkimuksen, kos-
ka______________________________________ 
 
Mikä oli toimintanne (sykähdyttävin) myönteisin kokemus omalta kannalta-
si?______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Entä kielteisin tai omaa voimattomuuttasi eniten ’paljastava’ koke-
mus?___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Tuntuiko joskus siltä, että olet tekemisissä omien kykyjesi kannalta liian suurten on-
gelmien kanssa? Jos tuntui, niin mi-
ten_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Jos ajattelemme keinovalikoimaa nuorten kanssa toimittaessa, mitä uuttaa projektisi 
toi siihen? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Minkälainen asema Mahis-projektilla on ollut oman toimintatapasi kannalta: 
 (valitse vain yksi seuraavista) 
 
1  en ole ajatellut työn menetelmällistä puolta erityisen paljoa   
2  se on luontevaa ja inspiroivaa jatkoa entisille hankkeille 
3   haluan uudistua ja pätevöityä ammatillisesti 
4   Mahis merkitsee vedenjakajaa työskentelytavassani, paljon muuttui tämän jälkeen 
5   Mahis ei tuonut uutta toimintatapaani, silti se oli tarpeellinen kokemus  
6   Mahis oli turha tai epäonnistunut kokemus, koska _____________________________ 
 
Toiminta nuorten kesken tai yhdessä heidän kanssaan jatkuu lähitulevaisuudessa-
kin: 
1  kyllä, mi-
ten___________________________________________________________________ 
2  ei 
 
Mitä ryhmäsi nuorille kuuluu nykyään? _____________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Miten paikallisten, kuntien ja epävirallisten toimijoiden kanssa rakennettu yhteistyö 
on sujunut? Ovatko yhteistyösuhteet saaneet lisää voimaa ja uusia muotoja projek-
tin myötä? 
 
Mitä vaikeuksia yhteistyössä on ollut?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Ajattele Mahis-projektiasi, sen kokemuksia ja sen synnyttämää mielikuvaa nuorten 
näkökulmasta, mitkä seuraavista vastaavat lähinnä mielikuvaasi  (valitse kaikki 
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mielekkäät ja tärkeät vaihtoehdot; jos mahdollista, tutustu vaihtoehtoihin ennen 
vastaamista) 
 
Mitä Mahis-ryhmä merkitsi nuorille: 
1   pakopaikkaa elämän hankaluuksista: pakoa 
2   puuhastelua, jolla ei voi olla muita tavoitteita: puuha 
3   ”terapiaa” (henkistä mielihyvää ja tasapainon kasvua), missä nuori kohteena: henkinen 
tervehtyminen 
4  kaikki osallistujat muodostavat terapeuttisesti kasvavan yhteisönä: henkinen kasvu yh-
teisössä 
5   tunteiden ja emootioiden tunnistaminen ja käsittely on tärkeää: tunnelma 
 
6   keskusteluyhteyttä elämän tärkeistä jutuista ja ongelmista: kielellinen yhteys 
7   paikkaa, jossa osallistujat joutuvat sopivien suoritus- tai selviytymisvaatimusten eteen: 
onnistumista 
8   vertailun/kilpailun/koettelun paikkaa osallistujille: itsensä löytäminen, harkinta 
9   paikkaa, joka on rauhoitettu suoritus- ja selviytymisvaatimuksilta: epäonnistumisen 
mahdollisuus 
10 paikkaa, jossa ei vertailla ja kilpailla eikä odoteta liikoja - vaan vain ollaan itsensä 
kanssa: rauha 
 
11 sosiaalisen yhteispelin oppimismahdollisuus: kaveri- ja ystäväpiiri 
12 sosiaalisen yhteispelin oppimismahdollisuus: perhe 
13 sosiaalisen yhteispelin oppimismahdollisuus, kohtalotovereiden mahdollisuus jutella ja 
käsitellä turvallisesti ongelmia: kohtalotoverit 
14 sosiaalisen yhteispelin mahdollisuus, tytöt ja pojat ovat kiinnostuneet toisistaan ja se 
vie hanketta   eteenpäin: sukupuoli 
15 sosiaalisen yhteispelin oppimismahdollisuus, kontaktit oman yhteisön ulkopuolelle 
maakunnallisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti: rajat rikki 
 
16 sosiaalisten ongelmien näkeminen ja nimeäminen: ongelmien tunnistaminen 
17 seikkailua ja sen kautta oppimista: seikkailua 
18 kulttuurisen oivaltamisen ja ilmaisun mahdollisuutta: luovuus 
19 ärsyyntymistä, provosoitumista ja sitä kautta =liikahtamista eteenpäin=: kolahtaminen 
20 leikin- ja pelinomaista oppimista: peli ja leikki 
 
21 urheilun ja pelin mahdollisuus ja toiseksi sosiaalinen yhdessäolo: urheilu 
22 valistushengen mukaista oppimista koulumaisin säännöin ja itsekuria oppien: koulu 
23 aatteellinen tai eettinen elämänarvojen pohdiskelu: opintokerho 
24 järkiperäinen ajattelu ja tavoitteellisuus kunniaan: aivot 
25 osallistujat ovat asiakkaita, jotka saavat hankkeesta itselleen palveluksen, eräänlaisen 
tuotteen: tavara 
 
26 osallistujat saavat hankkeessa vastauksen tai tilaisuuden polttavaan tarpeeseen tai puut-
teeseen:  niukkuus  
27 muut toimintatavat tai viranomaiskäytännöt eivät yksinkertaisesti tavoita samalla taval-
la nuoria: ainutlaatuisuus 
28 erityisnuorisotyön ja -kasvatuksen koekenttä: menetelmä 
29 sosiaalinen  tekemällä oppii: työpaja 
30 pakonomainen juttu: velvoitetyö 
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31 kansalaistyön kaltainen juttu: kansalaispalkka 
32 paikallinen kansalais- tai yhteisöperinne: talkoot  
33 osallistujien työtaitojen preppaaminen: taitotekijä 
34 ekologinen ja ympäristöjuttu: luontotekijä 
35 paikallisen yhteiskunnallisen tai ympäristöllisen ongelman purkaminen, voittaminen tai 
uudistus: maailman muuttaminen 
 
Miten seuraavat toimintatavat ovat saaneet aikaan myönteisiä liikahduksia ja muu-
toksia, ryhmäsi nuorissa: (arvioi kukin toiminta-alue) 
 

 erittäin hyvin  vaikea heikosti ei 
 hyvin      sanoa           lainkaan 

 
(Koulu)luokkamaisesti organi- 
soidut oppimistapahtumat:  ____             ____             ____  ____   ____ 
 
Paikallinen ja yhteiskunnallinen vai- 
kuttaminen, nuorison aloitteet 
tai yhteiskunnallinen kasvu  ____  ____  ____  ____  ____ 
 
Kulttuurinen ja luova ilmaisu  ____  ____  ____  ____  ____ 
 
Sosiaalinen tila, terapia ja keskustelu____ ____  ____  ____  ____ 
 
Fyysinen, urheilullinen, pelillinen, lei- 
kinomainen ilmaisu ja yhdessäolo ____           ____  ____  ____   ____ 
 
Seikkailu, selviytyminen, rajakoke- 
mukset ja provosoituminen  ____  ____  ____  ____  ____ 
 
Työnteonomainen itsekuri, suoritta- 
minen, tavoitteellisuus ja aikataulut____  ____  ____  ____  ____ 
 
 Tekemällä oppii (esim. työpaja) ____  ____  ____  ____  ____ 
 
 
Miten arvioit ryhmäsi tilannetta? Millaiset olivat vaikeassa elämäntilanteessa olevien 
ja paremmin selviävien nuorten välit? (Valitse sopivat kuvaukset) 
1   yhteisen oppimisen mahdollisuus, koska_____________________________________ 
2   vaikea tietää, koska_____________________________________________________ 
3   ryhmä oli yhtenäinen, ei klikkejä, koska _____________________________________ 
4   toiminta sekoitti nuorten ryhmiä hyvin, koska_________________________________ 
5   ongelmien ja riskien kautta eteenpäin, koska__________________________________ 
6   joku tai jotkut nuoret jäivät liiaksi yksin, koska________________________________ 
7   tarvittiin ryhmän ulkopuolista tukea joissain tilanteissa, koska____________________ 
8   sangen riskialtis ja hankala, koska__________________________________________ 
 
Jos ryhmäsi hajaantui myönteisessä tai kielteisessä mielessä, minkä asioiden tai 
sosiaalisten seikkojen perusteella tämä tapahtui (esim. sukupuoli, ikä, kovat/pienet 
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ongelmat...):_____________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Mahiksen ajatuksena oli kohdata korrektilla tavalla syrjäytyneiden nuorten elä-
mänvaikeuksia. Miten tässä onnistuttiin? (arvioi rohkeasti ja valitse yksi seuraavista) 
 
1   hyvin, vaikka toiminnassa oli mukana monia vaikeuksissa olevia nuoria, he eivät ko-
keneet alemmuutta tai   leimautuneet mitenkään 
2   joitain tilanteita oli, joissa joku tai jotkut nuoret kokivat olevansa ’normalisoinnin’ (lii-
an holhoavan  kasvatuksen) tai leimaamisen kohteena 
3   toimintaa vaikea arvioida tältä kannalta 
4   nuorten keskuudessa esiintyi leiriytymistä, vaikeuksia omaavat nuoret pitivät etäisyy-
tensä joko vetäjistä tai tavallisista nuorista 
5   vaikeuksissa olevista nuorista joku tai jotkut lähtivät kävelemään ja tämä vaikeutti toi-
mintaa  
 
Mitkä seuraavista omakohtaisista kokemuksistasi vahvistuivat (valitse kaikki olennai-
set): 
 
1   toiminta oli yllätyksellistä, uutta luovaa ja ennakoimatonta 
2   toiminta opetti ristiriitojen hallintaa, elämä ei ole vain mutkatonta etenemistä 
3   toiminnan hyvä suunnittelu ja aikataulu antoivat sinulle turvallisen kokemuksen 
4   toiminta opetti ihmissuhteiden hallintaa yhteiskunnassa 
5   toiminta opetti sisäistä ajattelua, omien elämäntoiveiden käsittelyä 
6   ei mitään edellisistä, vaan 
________________________________________________________________________ 
 
Oma innostuksesi Mahis-toimintaan liittyi lähinnä seuraaviin seikkoihin: 
(valitse vain yksi, vaikka se tuntuisikin vaikealta) 
 
1 elämän tarkoitusta ja ihmiskuvaa koskevaan filosofiaan 
2  sosiaaliseen herkkyyteeni, haluuni ajatella ja tukea muita ja nyt juuri nuoria 
3  (työ- ja toiminta)menetelmälliseen keskusteluun nuorison kanssa tehtävässä toiminnas-
sa 
4  ammattitaitoon 
5  eettiseen tai yhteiskunnalliseen pakkoon tehdä ongelmille jotain   
6  halusin herkistyä ongelman äärelle ja tavoittaa ongelmia uusin ja vapain tavoin 
7  uskontoon 
8  johonkin muuhun, mihin__________________________________________________ 
 
Mitä Mahis-hanketta tukevaa nuorisotoiminnan menetelmä- tai pedagogia-
keskustelua tai kokeilua olet seurannut tai opiskellut: 
1  en mitään erityistä 
2  olen seurannut, mitä 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Aina pienimuotoiset nuoriso-hankkeet eivät tavoittele ”tähtiä taivaalta” kuten työ- ja 
koulutuspaikkoja nuorille. Oppivatko ryhmän nuoret käsittelemään joitain 
pikkujuttuja tai -ongelmia elämässään, joilla uskot olevan merkitystä 
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tulevaisuudessa? Pikkujutuilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi yllättäviä arkisia 
taitoja,  asioiden uudelleen näkemistä ja erilaisten tilanteiden hallintaa.   
 
1   Oppivat,  mitä_________________________________________________________ 
2   Vaikea sanoa tai verrata muihin arkisiin kokemuksiin 
3   Eivät oppineet 
 
Nuoret saivat toiminnalta (valitse kaikki tärkeät vaihtoehdot) 
 
1   tärkeitä kavereita 
2   uutta uskoa vanhempiin ihmisiin kuten hankkeen vetäjiin 
3   eväitä elämänongelmien ja valintojen ratkaisuun harrastusten kautta 
4   eväitä koulutusvalintoihin 
5   eväitä työelämän valintoihin 
6   eväitä ottaa yhteyttä viranomaisiin ja sosiaalityöntekijöihin 
7   jäivät mukaan Mahiksen tai johonkin muuhun järjestettyyn toimintaan 
8   oppivat säännölliseen toimintaan tai järjestyksenmukaiseen elämään 
9   suunnittelimme osallistujille henkilökohtaista jatkotoimintaa, mitä 
_______________________________________________________________________________ 
8   suunnittelimme yhteistä jatkotoimintaa, mitä 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Millä tavoin ryhmässä läpikäydyt asiat ja toiminnat olivat yhteydessä nuorten arjen ongel-
miin? (esim. tavoitteellisen ja motivoidun toiminnan yhteys koulumotivaatioon ja -
lintsaukseen) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Mitkä seuraavista näet Mahis-ryhmän toiminnan tärkeimpinä käytännön ongelmina: (valitse 
keskeisimmät) 
1   kokemuksen ja ideoiden puute tällaisista hankkeista 
2   ympäristön epäilyt ja kritiikin 
3   ympäristön ahdasmielisyyden 
4   kilpailevan nuorisotyön ihmiset ja toiminnan 
5   ryhmän sisäiset vaikeudet, ristiriitaiset edut ja odotukset 
6   toimintapaikkojen ja -resurssien (esim. tilat, rahat) niukkuuden 
7   yksinäisyyden (olet yksin hankkeen kanssa, esim. työpari puuttuu)) 
8   Mahiksen toiminnan lyhytkestoisuuden 
9   suomalainen nuorisotoiminta on liiankin täynnä väliaikaisia projekteja ja verkkoja, tarvittaisiin              
     päinvastoin juuri kuntien ja hyvinvointivaltion tuntuvaa ja säännöllistä tukea 
10 juuri kun on kyennyt nimeämaan nuoren konkreettisen ongelman, aika loppuu ja muut nuoriso-
toimijat eivät uskalla tai osaa tulla mukaan auttamiskuvioon   
11 nuorten vaikeudet yllättävän hankalia lähestymisen ja yhteistoiminnan kannalta 
12 jokin muu, mikä _____________________________________________________________ 
 
Onko Mahis-ryhmä tuonut kehitysnäkymiä tai muutoksia nuorten kanssa toimivien tahojen 
yhteistyöhön: (valitse itsellesi keskeisimmät) 
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1  kyllä, kirkon tai seurakunnan kanssa                                                                                                              
2  kyllä, 4H–järjestön kanssa   
3  kyllä, joidenkin muiden nuorisotoiminnan järjestöjen kanssa, kuten _______________________ 
4  kyllä, joidenkin muiden järjestöjen tai verkostojen kanssa, kuten__________________________ 
5  kyllä, kunnan nuorisotoimen kanssa 
6  kyllä, kunnan sosiaalitoimen kanssa 
7  kyllä, kunnan koulujen kanssa 
8  kyllä, yritysten tai yksityisten tahojen kanssa, kuten____________________________________ 
9  kyllä, muiden hankkeiden kanssa kansainvälisesti, kuten________________________________ 
10 kyllä (puoli)julkisten toimintojen kuten työpajojen, osaamiskeskusten tai EU-hankkeiden kans-
sa,  kuten____________________________________________________________________       
11 kyllä, paikallisten tai (perhettä) lähellä olevien yhteyksien tasolla, kuten___________________ 
12 kyllä, jonkun edellä mainitsemattoman tahon kanssa, kuten_____________________________ 
12 ei, koska_____________________________________________________________________ 
    
Mitä tällaiset uudet yhteistyösuhteet ja toimijat merkitsevät: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
VASTAA SEURAAVAAN KUUTEEN KYSYMYKSEEN JOS MAHIS-RYHMÄSSÄSI OLI 
RUNSAASTI PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVIÄ NUORIA TAI VAIN YKSIKIN PÄIHTEIDEN 
KANSSA VAIKEUKSISSA OLEVA NUORI. MUUSSA TAPAUKSESSA HYPPÄÄ KYSY-
MYSTEN YLI. 
 
Mitä nuorten nykyiset tai aiemmat päihdeongelmat olivat? 
1   vahvojen huumeiden käyttö 
2   kevyiden huumeiden käyttö 
3   runsas alkoholin käyttö 
4   lääkeaineiden (alkoholin ja muiden aineiden yhteis-) käytön ongelmat 
5   ”impattavat” aineet 
6   nuuskan käyttö 
7   runsas tupakin polttaminen 
8   jokin muu, mikä ______________________________________________________________ 
 
Kykenittekö nimeämään ryhmässänne esiintyneen päihdeongelman ja keskustelemaan siitä 
hedelmällisesti (1 erittäin hyvin, 2 hyvin, 3 vaikea sanoa, 4 vähän ja 5 ei lainkaan): 
           
1   vahvojen huumeiden käyttö      1 2 3 4 5 
2   kevyiden huumeiden käyttö      1 2 3 4 5 
3   runsas alkoholinkäyttö        1 2 3 4 5  
4   lääkeaineiden (alkoholin ja muiden aineiden yhteis-)  
     käytön ongelmat        1 2 3 4 5 
5   ”impattavat” aineet        1 2 3 4 5 
6   nuuskan käyttö 
7   runsas tupakin polttaminen      1 2 3 4 5 
8   jokin muu, mikä___________________________  1 2 3 4 5 
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Tapahtuiko Mahis-ryhmänne toiminnan aikana tai sen vaikutuksesta myönteisiä muutoksia 
nuorten erilaisten päihteiden käytössä  (1 erittäin paljon, 2 jonkin verran, 3 vaikea sanoa, 4 
vähän ja 5 ei lainkaan):? 
 
1   vahvojen huumeiden käyttö      1 2 3 4 5 
2   kevyiden huumeiden käyttö      1 2 3 4 5 
3   runsas alkoholin käyttö       1 2 3 4 5  
4   lääkeaineiden (alkoholin ja muiden aineiden yhteis-)  
     käytön ongelmat        1 2 3 4 5 
5   ”impattavat” aineet        1 2 3 4 5 
6   nuuskan käyttö 
7   runsas tupakin polttaminen      1 2 3 4 5 
8   jokin muu, mikä___________________________  1 2 3 4 5  
 
Millaista on nuorten päihteiden käyttö nykyään, ryhmän toiminnan jälkeen? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Miten päihdeasiaa huomioitiin toiminnassanne? Oliko lähestyminen ja tarttuminen ongel-
maan toimivaa, tuloksellista  ja kelpaisiko se esimerkiksi muille? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________   
Mitkä olivat päihteiden käyttöön liittyvän toiminnan kynnykset ja ongelmat? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Miten hyvin seuraavat väitteet kuvaavat ryhmänne päihdetoiminnan toteutusta? (1 erittäin 
hyvin, 2 hyvin, 3 vaikea sanoa, 4 vähän ja 5 ei lainkaan): 

 
1  hankkeen perustavoite oli päihteiden käytön lopettaminen 
    ja itsekurin harjoittaminen niiden suhteen     1 2 3 4 5  
2  hankkeen ajatuksena oli ennaltaehkäisy ja vaihtoehtojen ja 
    sekä erilaisten elämänsisältöjen tarjoaminen     1 2 3 4 5 
3  hankkeessa pyrittiin laajentamaan nuorten kokemus- ja harras- 
    tuskirjoa, joista he saavat myönteisiä fiiliksiä ja elämyksiä  1 2 3 4 5 
4  hankkeeseen sisältyi informaatio- ja valistusiskuja päihteistä  1 2 3 4 5 
5  hankkeen tarkoituksena oli rajoittaa ja saada päihteiden käyttöä 
    hallintaan          1 2 3 4 5 
6  hanke osoitti, että selkeät rajat ja normit tarvitaan päihdetoimin- 
    nassa, ymmärtäminen ja virikkeiden antaminen eivät yksin toimi 1 2 3 4 5 
7  hanke voi tehokkaasti vaikuttaa nuorten päihdeajatteluun, vaikka 
    nuorten kulttuurissa onkin päihdeystävällistä henkeä   1 2 3 4 5 
8  hanke osoitti, että mahis-ohjaajan vilpitön yritys ymmärtää ja ker- 
    toa päihteiden käytön erilaisista kokemuksista teki hänestä uskot- 
    tavamman          1 2 3 4 5 
9  hankkeen nuoret innostuivat vertaiskokemuksista ja muiden 
    itsekurin kasvusta         1 2 3 4 5  
10 nuorten päihteiden käyttö hankkeen aikana oli masentava ja 
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     hanketta rikkova kokemus       1 2 3 4 5 
11 nuorten päihteiden käyttö hankkeen aikana tuli hyvin ratkot- 
     tua ja käsiteltyä nuorten kanssa       1 2 3 4 5 
 
  
 
VASTAA LOPPUIHIN KYSYMYKSIIN, JOS MAHIS-RYHMÄSSÄ OLI YKSI TAI USE-
AMPIA MAAHANMUUTTAJIA TAI MONIKULTTUURISIA NUORIA.  
 
Miten monikulttuurisuus huomioitiin toiminnassanne? Oliko valitsemanne lähestymis- tai 
toimintatapa otollinen, tuloksellinen ja kelpaisiko se esimerkiksi muille? Mistä idea ja toimin-
tatapa syntyi? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Entä monikulttuurisen toiminnan kynnykset ja ongelmat? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Miten seuraavat väitteet kuvaavat ryhmänne monikulttuurisen toiminnan toteutusta? (1 erit-
täin hyvin, 2 hyvin, 3 vaikea sanoa, 4 vähän ja 5 ei lainkaan): 
 
1 hankkeen näkökulmana olivat erilaisen kulttuuritaustan nuorten 
   sosiaalistumis- ja koulutukseen sekä työelämään liittyvät oppi- 
   misvaikeudet           1 2 3 4 5 
2 hankkeen näkökulmana oli erilaisen kulttuuritaustan nuorten 
   omat arvot ja ongelmat sekä (virike)ympäristön kehittäminen 
   näistä lähtökohdista         1 2 3 4 5 
3 hankkeen näkökulmana olivat nuorten omien arvojen, tapojen 
   ja elämäntyylin vahvistaminen tai tuominen valtaväestön ulot- 
   tuville           1 2 3 4 5 
4 (maahanmuuttaja)nuorten ryhmä muodostui erilaisista ryhmistä, 
   jossa oli eri kulttuureja tai eri polven maahanmuuttajia   1 2 3 4 5   
5 hankkeessa oli mukana myös alkuperäisiä suomalaisnuoria  1 2 3 4 5 
6 hankkeen näkökulmana oli erilaisen kulttuuritaustan nuorten 
   ’syrjääntymisvaara’, vakava sosiaalinen ongelma    1 2 3 4 5 
7 hankkeen taustalla oli jokin nuorten arjen rikkaus tai erityistarve,  
   jonka tyydyttäminen ei muutoin ollut mahdollista    1 2 3 4 5  
8 eri viranomais- ja verkostotoimijat olivat hyvin yhtenäisesti ja 
   sitotuneesti mukana hankkeen tuottamisessa     1 2 3 4 5 
9 nuorten ongelmana oli liian ”nopea kotouttaminen”   1 2 3 4 5 
10 hankkeessa yritettiin kohdata nuorten herkkä kulttuurinen 
     siirtymävaihe lapsuudesta nuoruuteen tai nuoruudesta aikui- 
     suuteen 
11 hankkeen ohjauksessa oli mukana maahanmuuttaja-aktiiveja  1 2 3 4 5 
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12 hankkeessa kyettiin käsittelemään erilaisen kulttuuritaustan 
     omaavien nuorten ongelmia elämänkulku- ja sukupolvikysy- 
     myksinä           1 2 3 4 5 
13 hanke ei kyennyt voittamaan monikulttuuristen ryhmien alis- 
     tettua asemaa sivullisena, hiukan romantisoituna ryhmänä, 
     jonka puolustaminen on harvojen valistuneiden tehtävä   1 2 3 4 5  
14 tuntuu siltä, että maamme monikulttuurisilla ryhmillä ei ole 
     tarpeeksi kulttuurista ja poliittista tilaa eikä ongelmien yhteistä  
     käsittelymahdollisuutta        1 2 3 4 5  
15 monikulttuurinen toiminta onnistui hyvin     1 2 3 4 5  
 
Mahis-tutorin etninen tausta oli sama kuin ryhmässä mukana olevien nuorten tausta? 
1 kyllä 
2 ei 
3 ryhmässä oli muita aikuisohjaajia, jotka olivat samasta ryhmästä kuin nuoret 
 
Monikulttuurisen toiminnan pääsisältö liittyi: (valitse tärkeimmät, enintään kolme) 
1  kouluongelmiin 
2  vapaa-ajan aktiviteetteihin 
3  urheiluun ja peleihin 
4  uskontoon, arvoihin ja elämäntapaan  
5  työelämäsuhteisiin 
6  erilaisuuden kohtaamiseen tai kulttuuriseen dialogiin ja kunnioittamiseen 
7  globaaleihin arvoihin ja toimijuuksiin 
8  johonkin muuhun, mihin 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
LÄMMIN KIITOS VASTAUKSISTASI! 
 
Mitä terveisiä tutkijalle, Mahiksen kokonaishankkeelle tai Nuorten Akatemialle Sinulla 
mahdollisesti on?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


