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1. Tarkastelun lähtökohtia  

 

 

Tässä raportissa kuvaillaan ja eritellään nuorten syrjäytymisen pysäyttämiseen tähtäävää projektia 

”Elämysten kautta ammattiin”. Alkajaisiksi projekti esitellään pääpiirteissään ja sijoitetaan suomalaisten 

90-luvun nuorisoprojektien kenttään.  

 

Suomessa on viime vuosikymmenen aikana järjestetty ns. syrjäytymisvaarassa oleville nuorille satoja 

projekteja Euroopan sosiaalirahaston, RAY:n, kirkon, Opetusministeriön tai muun tahon rahoituksella. 

Projektibuumin taustalla on alun alkaen ollut laman aikana huippulukemiin noussut nuorisotyöttömyys. 

Näitä projekteja perustettiin sekä korjailemaan että ennakoimaan työttömyyden aiheuttamia yhteiskun-

nallisia tuhoja. Laman laannuttua ja työllisyystilanteen parannuttua – vaikkei varsinkaan nuorten osalta 

entiselleen – projektien tehtävät ovat vähintäänkin muuntuneet, joillain alueilla muuttuneet kokonaan. 

Nuoria, jotka eivät näytä löytävän paikkaansa työ- ja koulutusmarkkinoilla ja jotka luokitellaan 

työttömiksi ja/tai toimentuloasiakkaiksi on runsaasti. Heidän elämänhallintaansa ja työtä tai koulutusta 

kohti suuntautumistaan tukemaan näytetään tarvittavan edelleen tämäntyyppisiä projekteja tai niistä 

omaksuttuja käytäntöjä. (Ks. Paju & Vehviläinen 2001.) 

  

”Elämysten kautta ammattiin” -projektia on tähän mennessä toteutettu Kouvolassa viidessä puolen 

vuoden rupeamassa vuosina 1996-2001 (loppukeväällä 2001 oli meneillään kuudes projekti). Tutkin 

syksystä 1999 kevääseen 2000 järjestettyä ns. nelosprojektia osallistuvalla havainnoinnilla. Tutkimus-

asetelma oli melko erikoinen tällaisista projekteista tehtyjen tutkimusten ja selvitysten laajassa kentässä. 

Tulin eri paikkakunnalta, täysin projektin ulkopuolelta ja upottauduin yksin tein syvälle projektin 

jokapäiväisiin käytäntöihin. Se oli sekä antoisaa että vaikeaa. Tutkimusasetelmaa esitellään ja sen 

ongelmia pohditaan tarkemmin tämän raportin lopussa olevassa metodiliitteessä.  

 

Raportin aluksi on syytä todeta kuitenkin se, että vaikka kyseessä onkin arviointitutkimus, kyseessä ei 

ole ns. tulosevaluaatio (sellainen, jossa projektia ja sen tehokkuutta arvioitaisiin panos-tuotos -

näkökulmasta). Tällaisen projektin tulosevaluointi olisi hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta. Toivottujen 

tulosten – kuten ”nuorten elämänhallinnan lisääntyminen” tai ”syrjäytymiskehityksen pysähtyminen” – 

mittaaminen ja eksakti punninta olisi kyseenalaista, sillä kunnollisia mittareita tällaisten asioiden 

mittaamiseen ei ole, eikä edes voida kehittää (ks. samansuuntaisista kannoista esim. Paju & Vehviläinen 

2001).  

 

Lisäksi panos-tuotos -tehokkuuspunninta projektista näyttäisi nyt, 2000-luvun puolelle siirryttyä 

turhaltakin, kun käsissä on Vehviläisen ja Pajun (2001) tekemä kokoava ja perusteellinen raportti 90-



luvun suomalaisista syrjäytymisongelmaan paneutuneista nuorisoprojekteista. Yksittäisten projektien 

tulosten mittaaminen ei ole mielekästä siitäkään syystä, että jokin ”tulos”, kuten että ”niin-ja-niin-

monen nuoren elämänhallinta näytti paranevan projektin myötä”, voi sittenkin olla sattumaa. Aineistot 

ovat äärimmäisen pieniä ja ihmisen elämässä tapahtuvissa muutoksissa on sattumalla aina – mittaamisen 

kannalta valitettavan – suuri osuus. Mutta koottu tieto useista samansuuntaisista muutoksista useiden 

samantyyppisten projektien jälkeen mahdollistaa vankemmat oletukset siitä, että tietyn tyyppiset 

projektit ovat ilmeisesti se tekijä, joka on vaikuttanut muutoksiin ainakin jonkin verran. 

 

Tutkijat Petri Paju ja Jukka Vehviläinen (2001) ovat tarkastelleet kokoavasti suomalaisia 90-luvun 

nuorisoprojekteja – joista ”Elämysten kautta ammattiin” -projekti on yksi – ja he toteavat, että projektit 

näyttävät pääsääntöisesti onnistuneen tehtävässään; sosiaalisten ongelmien kanssa kamppailevien 

nuorten tukemisessa. Suinkaan kaikkia nuoria ei ole pystytty auttamaan, mutta kussakin projektissa 

keskimäärin ainakin vähän yli puolta. Sekä nuorten tyytyväisyys projekteihin että saavutetut tulokset 

ovat olleet sitä luokkaa, että projektit ovat saaneet suomalaisen nuoriso- ja sosiaalityön kentässä nuorten 

asioiden hoitamisessa jopa tietynlaisen ”sankarin roolin” (Ks. mt.). 

 

Jonkinlainen ”sankarin rooli” on eittämättä myös ”Elämysten kautta ammattiin” -projektilla. Kussakin 

osaprojektissa mukana olleista kahdeksasta nuoresta neljän-viiden, siis vähintään puolen, elämä näyttää 

kääntyneen toivottuun suuntaan projektin myötä. Projektilla voi siis olettaa olleen toivottua vaikutusta. 

Nämä nuoret ovat joko menneet opiskelemaan, työharjoitteluun tai muutoin töihin projektin jälkeen. 

Vuonna 2000 tehdyn (pääosin vuosien 1996-99 projekteissa olleiden) nuorten elämäntilanteiden 

tarkastelun perusteella voi myös sanoa, että he ovat pysyneet opiskelun tai työharjoittelun/palkkatyön 

tiellä.  

 

Nuorten syrjäytymisen ”taltuttamisprojektit” eivät yleisessäkään katsannossa ole pystyneet auttamaan 

kaikkia nuoria (Paju & Vehviläinen 2001). Myös tässä projektissa muutamat ovat keskeyttäneet ja 

päätynyt takaisin elämänhallintaongelmien – joko työttömyyden ja ”mitään tekemättömyyden”, 

”hortoilun” ja/tai päihdeongelmien – hetteikköön ennemmin tai myöhemmin projektin päättymisen 

jälkeen.  

 

Tässä raportissa pohditaan hieman sitäkin, olisiko osa keskeyttäneistä tai takaisin ongelmiin ajautuneista 

nuorista voitu ”pelastaa”, jos jotakin olisi tehty toisin. Ei ekonomisesta, vaan pikemminkin inhimillises-

tä näkökulmasta sen tarkastelu, mitä voitaisiin tehdä vielä paremmin, jotta kaikkein ongelmallisimpien-

kin nuorten elämänkurssia voitaisiin kääntää toivottuun suuntaan, on mielekästä.  

 

90-luvun nuorten ”syrjäytymisen taltuttamisprojektien” piirteitä ja niiden konkreettisia ja yhteiskunnal-

liseen keskusteluun liittyviä taustoja Paju ja Vehviläinen (2001, 11) tiivistävät seuraavasti:  



 

1) On nuoria, joilla on ongelmia. 

 

2) Nuoria voidaan auttaa ja on autettu tarkoitusta varten perustetuissa projekteissa. 

 

3) Projekteista on tehty arviointitutkimuksia, joissa on mitattu mm. sitä, miten projekteissa olleet nuoret 

ovat sijoittuneet niiden jälkeen työhön ja koulutukseen.  

 

4) Projektien kustannuksia voidaan (keskimäärin ottaen) pitää suurina, mutta toisaalta laitoshoidon hinta 

– ainakin se – olisi vielä monin verroin suurempi. 

 

5) Projektitkaan eivät voi, eivätkä ole voineet auttaa kaikkia.  

 

Kaikki nämä luonnehdinnat, kalleutta lukuun ottamatta, sopivat kuvaamaan myös ”Elämysten kautta 

ammattiin” -projektia ja sen lähtökohtia. Tätä projektia on vedetty poikkeuksellisen pienellä budjetilla: 

vuoden ajan (sisältäen yhden kokonaisen puolen vuoden projektirupeaman ja ensimmäiset neljä 

kuukautta toisesta) projektia on pyöritetty 360 000 markalla (ks. esim. projektin vuoden 1999 budjetti). 

Se merkitsee alle 60 000 markan satsausta yhteen nuoreen. Se on hämmästyttävän pieni summa – ja 

tässä katsannossa projekti todella kannattaa – sillä joidenkin laskujen mukaan ns. syrjäytynyt ja sille 

tielle jäävä kansalainen tulee lopulta maksamaan yhteiskunnalle useita miljoonia markkoja (ks. esim. 

Paju & Vehviläinen 2001).  

 

”Elämysten kautta ammattiin” -projektin alhaisten kustannusten taustalla on ainakin osittain voimakas 

paikallinen ”talkoohenki”, joka näytti kannattelevan projektia Kouvolan seudulla. Monet paikalliset 

yrittäjät, järjestöt, Kuntaseitsikon alueen sosiaalityöntekijät sekä seurakunnan nykyiset ja entiset 

nuorisotyöntekijät tekivät paljon ilmaista työtä ja/tai tarjosivat yritystensä palveluja puoli-ilmaiseksi tai 

ainakin alennuksella projektin käyttöön. Tällainen alueen toimijoiden antama tuki oli projektille tärkeää 

ja omiaan lisäämään projektityöntekijöiden ja nuortenkin innostusta sekä laskemaan kustannukset 

todella alhaisiksi.  

 

 



 

2. Tutkimusraportin kysymyksenasettelut 
  

 

Nyt keskustellaan siitä, olisiko 90-luvun lukuisien ja pääsääntöisesti hyvin toimineiden nuorisoprojekti-

en onnistuneita käytäntöjä mielekästä kehittää ja upottaa ne institutionaalisiin, vakiintuneisiin puitteisiin 

valtiolliseen ja/tai kunnalliseen nuoriso- ja sosiaalityöhön. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten 

tukemisessa projektimuotoisuudella on hyvät puolensa: tuoreus, toimijoiden innostuneisuus ja innon 

säilyminen sekä projektien että työntekijöiden vaihtuvuuden myötä. Mutta kun projektit nimenomaan 

tulevat ja menevät – se kun on osa ”projektimaisuutta” – ns. hyvät käytännöt eivät välttämättä jää 

elämään mihinkään. 

 

Myös uudet lait kuntien nuorisotyön uudelleenorganisoinnista entistä valinnaisemmilla tavoilla (ks. 

Silvennoinen 2001, 7-12) sekä laki kuntien velvollisuudesta järjestää ns. kuntouttavaa työtoimintaa 

pitkäaikaistyöttömille ovat ajankohtaisia syitä pohtia projektikäytäntöjen upottamista institutionaali-

sempiin puitteisiin.  

 

Näin ollen tämän raportin sisällössä on huomioitu se, miten ”Elämysten kautta ammattiin” -projektin 

elementtejä ja käytäntöjä – ja myös oppimista sen kiperistä kohdista ja ongelmista – voitaisiin hyödyn-

tää muissakin mahdollisissa yhteyksissä kuin juuri ja vain kyseissä projektissa. 

 

Raportissa siis käsitellään: 

 

1) tämän projektin innovatiivisia käytäntöjä niin, että juuri ne otetaan tarkemman tarkastelun kohteeksi  

 

2) tämän projektin – ja ehkä muidenkin tämäntyyppisten projektien – ongelmia niin, että niistä voisi 

ottaa oppia laajemminkin kuin vain tämän projektin puitteissa 

 

3) erityisen onnistuneita käytäntöjä 

 

4) nuorten näkemyksiä projektista niin, että niistä voitaisiin ottaa oppia myös muita vastaavantyyppisiä 

projekteja ja/tai käytäntöjä järjestettäessä. 

 

Kuitenkin, jotta tämä kaikki yleisempään tähtäävä pohdinta olisi mahdollista, mielekästä ja uskottavaa, 

on järkevää esitellä projekti ensin karkeasti: projektiin osallistuneiden nuorten lähtökohdat, projektin 

viralliset tavoitteet sekä projektin verkostoitumis-, yhteistyö- ja rahoituspuitteet.  



3. ”Elämysten kautta ammattiin” -projektin esittely: julkilausumia ja konkretiaa  
 

 

Virallisesti projektin tarve ja sen kohdejoukko on määritelty seuraavasti:  

 

”Pohjois-Kymenlaakson alueella on runsaasti ammattitaidottomia nuoria, jotka peruskoulun jäl-

keen eivät ole sijoittuneet töihin tai koulutukseen. Useat heistä asuvat kuitenkin itsenäisesti ja ovat 

vakituisia toimeentulotukiasiakkaita. Työvoimaviranomaiset eivät nykytilanteessa pysty heitä työl-

listämään tai useinkaan saamaan ammattikoulutusuran alkuun. ’Elämysten kautta ammattiin’ -

projekti on suunnattu tälle 16–20-vuotiaiden nuorten ryhmälle, jotka sitoutuvat kuudeksi kuukau-

deksi projektiin.” 

(lähde: ”Elämysten kautta ammattiin” -loppuraportti 6.9.1999-6.3.2000) 

 

Toisaalla nuorisotoimentarkastaja Pekka Vihervuoren kirjoittamassa Pohjois-Kymenlaakson kirkkoneu-

vostoille ja kaupungin /kunnanhallitukselle osoitetussa rahoitushakemuksessa (30.5.1996) todetaan 

projektiin suunnitellusta kohderyhmästä lisäksi, että ”he ovat saaneet koulunkäynnistä tarpeekseen ja 

joillakin on jopa peruskoulu kesken tai ovat keskeyttäneet opintonsa. (...) Näillä nuorilla on usein 

’ylimenevää’ aktiviteettia ja heidän mielenkiintonsa kohdistuu elämyksiä ja vaaratilanteitakin tarjoaviin 

kokemuksiin, joita yleisimmät ammatinvalintamahdollisuudet eivät välttämättä tarjoa”. 

 

Käytännössä nuoret tulivat projektin ns. alkuhaastatteluihin paikallisten työvoimaviranomaisten ja/tai 

sosiaaliviranomaisten suosittelemina ja/tai lähettäminä tai silkkaa omaa aktiivisuuttaan, ja vuonna 1999 

sekä keväällä 2000 yhä tyypillisemmin myös siltä pohjalta, että he olivat kuulleet projektista sen 

aiemmin läpikäyneiltä kavereiltaan. Projektilla oli ja on alueella nuorten, myös ja etenkin ”kovisnuor-

ten” parissa, kaikesta päätellen hyvä maine.  

 

Haastattelujen ja mahdollisten esim. sosiaaliviranomaisten kautta saatujen tietojen perusteella puolen 

vuoden ”projektiryhmään” valittiin kahdeksan nuorta. Hakijoita oli neljässä projektissa keskimäärin 

lähes kaksinkertainen määrä valituksi tulleisiin nähden.  

 

Noita kahdeksaa nuorta valikoitaessa huomioitiin yksilöllisten tekijöiden ohella myös tulevan ryhmän 

kokonaisuus ja vähääkään ennustettavissa oleva ryhmädynamiikka. Käytännössä tämä tapahtui 

ensinnäkin yrittämällä pitää huolta siitä, etteivät nuoret olisi keskenään entuudestaan läheisiä kavereita 

tai esim. saman jengin jäseniä. Tämä pyrkimys liittyi siihen, että ryhmäytyminen ”tuoreelta pohjalta” on 

sitä hankalampaa, mitä enemmän ryhmän jäsenillä on aiempia sosiaalisia suhteita keskenään. Lisäksi 

pyrittiin huolehtimaan siitä, että nuoret eivät olisi keskenään liian samanlaisia, vaan esimerkiksi 

aktiivisemman oloiset ja toisaalta passiivisemman vaikutelman haastattelussa antaneet ikään kuin 



tasapainottaisivat toisiaan. (Näin tutkimuspäiväkirjani mukaan; olin osallistuvana havainnoijana mukana 

myös valintavaiheessa.)  

 

Tämän tyyppinen ryhmän rakenteen etukäteismuokkaaminen on tyypillistä näissä nuorisoprojekteissa, 

varsinkin kun ns. kantapään kautta on opittu, mitä seuraa, jos nuoret ovat liian samanlaisia keskenään ja 

kaikilla on vaikkapa rikollista taustaa (ks. Nyqvist 1991; Paju & Vehviläinen 2001). On huomattu, että 

jos enemmistö on ”häiriköitä” tai kriminaaleja, he vetävät ” kiltimmätkin” mukaansa.  

 

Joskus dynamiikan ennustaminen onnistuu paremmin, joskus huonommin. Mahdollista kiusaamista ja 

syrjintää ei voi aina täysin ennakoida. Esimerkiksi tyttöjen keskinäisiä sosiaalisia kuvioita pyrittiin 

tässä(kin) projektissa ennakoimaan muun muassa ottamalla mukaan neljä eikä missään nimessä kolmea 

tyttöä, jottei syntyisi ns. ”kolmas pyörä” -ilmiötä, joka tyttökulttuurissa on usein hankala (ks. Aapola 

1992). Tyttöjen piirissä syntyi silti kiusaamiskuvio, jossa yksi tytöistä yritti nujertaa toista, vaikkei 

saanutkaan ”hankkeelleen” minkäänlaista tukea kahdelta muulta tytöltä, ja näin ollen kiusaaminen 

vähitellen laantui. Tällaisen sosiaalisen kuvion ennustaminen oli mahdotonta, mutta asioita ennakoimal-

la riskejä tämäntyyppisiin tilanteisiin voidaan edes vähentää.  

 

Se, että projekteissa tietyn ajanjakson yhdessä toimivien ryhmien kokoonpanoa joudutaan tällä tavoin 

punnitsemaan johtaa siihen, että käytännössä ryhmän nuoret eivät ole ominaisuuksiltaan mitenkään 

homogeeninen joukko. Näin ollen ”Elämysten kautta ammattiin” -projektin tapauksessa nuoret eivät 

myöskään ”ylimenevän aktiviteetin suhteen” ole olleet samalla viivalla, vaikkakin projekti on määritelty 

tarkoitetuksi nuorille, joilla tällaista aktiviteettia esiintyy.  

 

Asialla on laajempaa ja muitakin samantyyppisiä projekteja – ja myös nuorten työpajoja – koskevaa 

merkitystä. Toimenpiteet projekteissa räätälöidään usein tietynlaiselle, juuri tietynlaisten piirteiden ja/tai 

ongelmien yhdistämälle ryhmälle. Tämä on käytännön sanelemaa: kaikkien kohteleminen koko ajan 

vain ja ainoastaan yksilöinä on projekteissa hankalaa ellei mahdotonta. Toisaalta nämä ryhmät eivät 

kuitenkaan saa olla liian homogeenisia, ja keskenään erilaisten ”tyyppien”, persoonien, punnitaan 

tasapainottavan toisiaan. Tällöin taas on enemmän kuin loogista, että esimerkiksi kaikki projekteissa 

järjestetty ohjelma ei koko aikaa motivoi, inspiroi ja innosta kaikkia.  

 

Myös ”Elämysten kanssa ammattiin” -projektissa törmättiin tähän ongelmaan. Toiset pitivät jostakin 

toiminnasta, joku toinen nurisi koko kyseisen toiminnan ajan niin, että tunnelma oli laskea asiasta 

innostuneiltakin. Tämä on ongelma, johon ei varmastikaan ole yhtä ja selkeää ratkaisua, mutta jota on 

syytä pohtia projekteja ja/tai ryhmissä toteutettavia (elämys)käytäntöjä edelleen kehiteltäessä. Tämän-

tyyppisissä raporteissa tätä jonkinasteista tai ainakin potentiaalista ongelmaa on pohdittu hyvin vähän. 

 



Käytännössä projektin kaikkien puolen vuoden jaksojen kahdeksan nuorta poikkesivat toisistaan, ja niin 

oli määrä jossain suhteessa ollakin. Siinä jaksossa, josta tein osallistuvaa havainnointia, muutamalla 

nuorella oli rikosrekisteri. Näille nuorille rikosrekisteriä oli kertynyt esim. pahoinpitelyistä tai varaste-

tun tavaran kätkemisestä, ei kuitenkaan auton luvattomasta käyttöönotosta, joka rikostyyppinä edustaa 

ehkä puhtaimmillaan ns. elämyshakuista ylimenevää aktiviteettia (ks. Lähteenmaa 1995). Lisäksi parin 

viime vuoden aikana projektiin osallistuneista nuorista muutama oli ollut selkeästi ja myös diagnosti-

soidusti masentunut (tämä tuli esiin nuorista tekemissäni henkilöhaastatteluissa). Kaikkia nuoria 

innostavan ohjelman järjestäminen näinkin heterogeeniselle joukolle ei siis ollut helppoa, ja aika ajoin 

se oli jopa mahdotonta.  

 

Virallisen määritelmän mukaan projekti on suunnattu ”syrjäytymisvaarassa oleville nuorille”. Kysy-

mykseen olivatko nämä kaikki nuoret sitten sitä – syrjäytymisvaarassa – on mahdotonta vastata, sillä 

koko syrjäytymisen käsite on ongelmallinen. On keskusteltu mm. siitä, kenellä on oikeus määritellä 

toisia ”syrjäytyneiksi”; mistä ihminen ylipäätään syrjäytyessään syrjäytyy, varsinkin jos hän itse kokee 

elämänsä täysin mielekkääksi; onko esimerkiksi koulutuksen ja työelämän ulkopuolella jonkin aikaa 

oleminen välttämättä merkki ”syrjäytymisestä” vai pikemminkin ehkä järkevästä ”tuumaustauon” 

pitämisestä; minkä kaikkien huono-osaisuuden indikaattoreiden mukaan ihmisellä pitää mennä 

huonosti, jotta voidaan katsoa, että hän on ”syrjäytynyt” – ja niin edelleen (ks. Saarikoski 1997, 

Heikkinen 1999, Helne 2000, Paju & Vehviläinen 2001).  

 

Seuraavassa vedetään joitain relevantteja seikkoja yhteen kaikkien neljän osaprojektin nuorista. 

Suhteessa kolutukseen ja työelämään ”Elämysten kautta ammattiin” -projektin nuoria on yhdistänyt se, 

että heidän ammattiopintonsa ovat keskeytyneet – muutamalla (projekti 4:ssä yhdellä) jopa peruskoulu – 

tai ammattiopintoja ei ole aloitettukaan. Kaikki nuoret ovat projektin aloittaessaan olleet työelämän 

ulkopuolella – osa lyhemmän, osa pidemmän aikaa (lyhimmillään muutaman kuukauden, pisimmillään 

yli puoli vuotta). Useissa tapauksissa nuoret olivat hakeutuneet projektiin työvoimaviranomaisten 

lähettäminä, jossain tapauksessa nuoren (huolestunut)vanhempi oli ottanut yhteyttä ja nuori oli tullut 

sitä kautta projektihaastatteluun, osa taas hakeutui projektihaastatteluun oma-aloitteisesti. 

 

Osalla pojista oli joskus ollut vaihtelevia elämänhallintaongelmia päihdeongelmista rikoksiin; ajoneu-

von luvatonta käyttöönottoa, kortitta ajamista, pahoinpitelyjä ja varkauksia. Muutamalla pojista oli 

laitostausta (lastenkoti, koulukoti, perhekoti, tms.), eli heidän vanhemmillaankin oli ollut suuria 

elämänhallintaongelmia eikä kotoa oltu saatu liiemmin perusturvallisuutta. Pojista moni oli viettänyt 

peruskoulun loppuajan tarkkailuluokalla. Muutama pojista kertoi kvalitatiivisessa haastattelussa 

kärsineensä jossain vaiheessa elämässään vakavasta depressiosta ja itsemurha-ajatuksista. Ainakin yksi 

oli ollut sairaalassa mielenterveysongelmien vuoksi, jokunen oli saanut terapiaa ja muutamalle oli 

tarjottu lääkkeitä, joista ainakin yksi kertoi kieltäytyneensä.  



 

Tyttöjen mahdolliset elämänhallintaongelmat kietoutuivat muutamassa tapauksessa ”kriminaali”- tai 

”narkkari”-poikaystävän kanssa seurusteluun. Tämäntyyppinen parisuhde on useiden tutkimusten 

mukaan (ks. esim. Holmila 1988) yksi tyypillinen tyttöjen ja naisten elämänhallintaongelmien taustate-

kijä. Projektia aloitettaessa tällaisesta poikaystävästä oltiin juuri erottu ja haluttiin oma elämä uusille 

raiteille, tai sitten poikaystävä oli kärsimässä vapausrangaistusta ja elämään oli tullut ”tilaa”, jolloin 

viranomaiset ja/tai vanhemmat tukivat tyttöä etsimään uutta suuntaa tai ainakin jotain sisältöä elämään 

projektista. Jotkut tytöistä, joilla oli alkoholistiyksinhuoltajaäiti, kantoivat yksin koko valtavaa vastuuta 

perheestä ja pikkusisarista niin, että koulunkäyntikin jäi kesken, mutta omassa ns. elämänhallinnassa ei 

sinänsä ollut ongelmia. Tällöin sosiaaliviranomaiset passittivat tytön projektiin, jotta hän pääsisi eroon 

tällaisesta perhekuviosta ja -roolista.  

 

Muutamassa tapauksessa tyttö ”bailasi” paljon ja näpisteli kaupoista koulun jäätyä kesken, eikä 

motivaatiota muunlaiseen elämään näyttänyt olevan. Lisäksi muutama tyttö oli yksinkertaisesti työtön ja 

jäänyt haluamansa koulutuspaikan ulkopuolelle tai keskeyttänyt epämielekkäältä tuntuneen ammatti-

kouluopiskelun alkuunsa, ilman sen kummempia elämänhallintaongelmia. Tyttöjenkin taustat olivat 

kirjavia, mutta kiintoisalla tavalla ihmissuhteisiin kietoutuvat ongelmat olivat syinä tai ainakin vankassa 

yhteydessä muihin ongelmiin, mikä onkin tytöille ja naisille tyypillisempää kuin miehille.  

 

Sen lisäksi, että kaikki projektiin osallistuneet nuoret tulivat vähintään tietyn aikaa kestäneen työttö-

myys- ja/tai koulutuksessa olemattomuusjakson kautta projektiin, heitä näytti yhdistävän erittäin 

kielteinen kokemus kouluinstituutiosta. Muutama oli kärsinyt kertomansa mukaan opettajien ”vittuilus-

ta”, ”sadistisuudesta” ja jopa ”retuuttamisesta”, eli fyysisestä väkivaltaisuudesta, aivan peruskoulun ala-

asteesta lähtien. Muutama, harvempi, oli törmännyt epäoikeudenmukaisuuksiin vasta opistoasteella 

(jonka suorittaminen oli sittemmin keskeytynyt). Erittäin kielteiset koulukokemukset ovat ylipäätään 

koko maassa hyvin tyypillinen tausta nuorisoprojekteihin päätyville nuorille (ks. Paju & Vehviläinen 

2001). 

 

On selvää, että suomalaisessa koululaitoksessa on jotakin vialla, jos varsinkin alemmista sosiaaliluokista 

tulevat lapset, ja ilmeisesti etenkin sellaiset, joiden vanhemmilla on elämänhallintaongelmia, saavat 

kuulla opettajilta pienestä pitäen että ”susta ei tuu mitään” tai vielä pahempaa, ”sinä et ole mitään” (näin 

on useamman nuoren haastattelujen mukaan; myös Helsingin Sanomien ”APUA!” – artikkeleita 

nuorten syrjäytymisestä -sarjassa toukokuussa 2001 sama ilmiö tuli esiin). Projektit korjaavat osittain 

näitäkin jälkiä.  

 

Päihdeongelmia – jotka useimmiten kietoutuvat yhteen elämänhallintaongelmien kanssa – pidetään 

vahvana ”syrjäytymistä” indikoivana tai ainakin sitä tuottavana tekijänä. Huumeidenkäytön ajatellaan 



olevan vielä selkeämpi syrjäytymisindikaattori kuin runsaan alkoholinkäytön, sillä huumeidenkäytön 

arvioidaan olevan tätä addiktoivampaa, siis riippuvuutta voimakkaammin ja nopeammin tuottavaa (tosin 

suomalaisessa huumekeskustelussa on esitetty muunkinlaisia kantoja, tai ainakin eri huumeita toisistaan 

tässä suhteessa erottelevia näkemyksiä, esim. Partanen 2001). Toiseksi huumeidenkäyttö on Suomessa 

kriminalisoitua, ja rikollinen toiminta on jo sinänsä syrjäyttävää sekä siihen liittyvien ”seurapiirien” 

vuoksi, että silloin, jos siitä jää kiinni ja saa merkinnän rikosrekisteriin tai joutuu vankilaan.  

 

Projektiin vuosina 1997-2000 osallistuneiden nuorten päihteidenkäyttötaustat olivat kaiken kaikkiaan 

kirjavia. Muutamilla oli esiintynyt ns. kovien aineiden käyttöä, jatkuvaa tai satunnaista ns. kevyempien 

huumeiden kuten hasiksen käyttöä, tai sekakäyttöä (alkoholin ja rauhoittavien lääkkeiden). Nimen-

omaan ns. kovempiin aineisiin liittyvän huumeongelman vuoksi kolmosprojektissa jokunen nuori oli 

joutunut keskeyttämään projektin; myöhästellyt ja ollut poissa huumeongelman vuoksi ja/tai tullut 

sekavan oloisena – joko huumeissa tai ”tripin” jälkimainingeissa – paikalle.  

 

Syksyllä 1999 aloitetussa projektissa pyrittiin varmistamaan, ettei varsinaisesti huumeongelmaisia tulisi 

joukkoon. Tätä varmisteltiin sekä asiaa suoraan alkuhaastatteluissa kysymällä että sosiaali- tms. 

viranomaisten tarjoamasta tiedosta (sitä ei aktiivisesti kalasteltu). Muutaman nuoren osalta kävi 

myöhemmin ilmi (neljän eri projektin mittaan), että he polttivat hasista silloin tällöin. Myös muutamaan 

amfetamiinikokeiluun törmättiin. (Siitä, miten nämä tilanteet selvitettiin, kirjoitetaan enemmän 

johtopäätösluvussa.) 

 

Suurin – tai ainakin suuri – osa projektin nuorista oli käyttänyt ja käytti päihteitä suunnilleen tyypilli-

seen suomalaisen 16–20-vuotiaan nuorison tapaan: ”kertakännit” tai muutama olut noin kerran viikossa 

tai alkoholin käyttöä sekä perjantaina että lauantaina. Muutamat eivät olleet käyttäneet päihteitä senkään 

vertaa. Nuorten päihteidenkäyttötausta on siis ollut kirjava laidasta laitaan, mutta kaiken kaikkiaan 

nuoret eivät olleet mitenkään erityisesti ”päihdeongelmaisia” – ainakaan suurin osa heistä.  

 

 

 



 

4. Projektin pedagogisista lähtökohdista  
 

 

Projektin pedagogisena lähtökohtana on ennen kaikkea elämyspedagogiikka – joka näkyy jo projektin 

nimessäkin. Ennen kuin aletaan tarkastella sitä, miten elämyspedagogiikkaa on sovellettu tässä 

projektissa, on järkevää pysähtyä tarkastelemaan sitä, mitä tämä lähtökohta periaatteessa pitää sisällään 

– se kun ei ole mitenkään itsestään selvää. 

 

Seikkailukasvatuksen tausta-ajatuksena on, että ”elämysten ja kokemusten kautta oppiminen on ihmisen 

luonnollinen tapa selviytyä ja kehittyä” (ks. Lehtonen 1997, johdanto). Seikkailuksi voidaan alan yhden 

auktoriteetin – Simon Priestin – mukaan määritellä ”mikä tahansa epävarmaan lopputulokseen johtava 

kokemus” (ks. Telemäki 1997, 19). Parhaimmillaan elämyspedagogiikan pitäisi johtaa kognitiiviseen, 

affektiiviseen eli tunnepuolen sekä konatiiviseen eli kädentaitojen kehittymiseen (mts. 20).  

 

Määritelmän mukaan keskeistä ns. terapeuttisessa seikkailussa on myönteinen asenne: ongelmat 

nähdään mahdollisuuksina eikä esteinä. Kuten seikkailukasvatusta soveltanut Lindfors (1996) tiivistää: 

seikkailun avulla nuorta rohkaistaan käyttämään omia voimavarojaan ja terveitä puoliaan. Näin pyritään 

pois oirekeskeisyydestä ja tuetaan myönteisen identiteetin vahvistumista antamalla vahvoja suoriutumi-

sen kokemuksia. Seikkailu antaa mahdollisuuden emotionaalisten, kognitiivisten, motoristen ja 

sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen siten, että minäkuva selkiytyy ja itsetunto vahvistuu. 

(Mt.) 

 

Kuten Telemäki (mts. 21) toteaa, käytännössä on varsin vaikeaa tehdä eroa seikkailukasvatuksen ja 

elämyspedagogiikan välille, vaikka juuri jälkimmäinen liitetään lähemmäksi alan ”isää”, saksalaista 

Kurt Hahnia (1886 - 1974). Molemmissa käytännön toiminnot voidaan Telemäen (mts. 21) mukaan joka 

tapauksessa jakaa neljään osa-alueeseen:  

 

1. Sosiaalistamisleikit, joiden tarkoituksena on tutustuttaa ryhmän jäsenet toisiinsa ja poistaa osallistu-
misen esteet.  
 
2. Ryhmäaloitteisuuteen liittyvät tehtävät, joissa ryhmä yhdessä selvittää sille asetetut ongelmat ja 
tehtävät.  
 
3. Yksilöllisiä haasteita sisältävät tehtävät (kuten esim. köysi- vaijeri- yms. kiipeilyyn liittyvät tehtävät).  
 
4. Ulkoilmatoiminnot kuten vuorikiipeily, koskenlasku, purjehdus, melonta, hiihto ja maastopyöräily.  
 

 

 

 



Seikkailun on siis määrä vahvistaa ihmisen minäkuvaa niin, että kohdatessaan seikkailuun liittyvän 

haasteen ihminen samalla kohtaa toisaalta kykynsä, toisaalta rajansa. Seikkailukasvatuksen kirjatuissa – 

ja kirjaamattomissa – periaatteissa on siis toisaalta abstraktit tavoitteet ja/tai näkemykset siitä, miten 

ihminen parhaimmillaan kasvaa, kehittyy, jalostuu seikkailukasvatuksen myötä – ja toisaalta seikkailu-

pedagogin ”niksipaketti”, siis luettelo seikkailupedagogin käytännön työkaluista. Itse tämän yhdistel-

män kanssa kentälle, seikkailupedagogin töihin lähtenyt Heli Clarke (1997, 61) toteaa, että nämä 

”niksit” ja toisaalta teoriatieto eivät käytännön työssä välttämättä – tai ainakaan mitenkään itsestään – 

toisiaan kohtaan.  

 

Clarke toteaa, että kaiken hämmennyksen jälkeen ja keskellä on hyvä ja hyödyllistä, jos seikkailupeda-

gogi on selvittänyt itselleen 1) seikkailukasvatuksen päämäärät yleensä (siten kuin hän itse ne näkee, 

koska asiassa vallitsee niinkin paljon hämmennystä ja epäselvyyttä), 2) omat päämääränsä seikkailuoh-

jaajana ja 3) päämääränsä toimiessaan tämän ryhmän kanssa. (Mts. 63.) 

 

Potentiaalisia päämääränmäärittelyjä ja niihin kietoutuvia lähtökohtaolettamuksia onkin sitten tarjolla 

laaja valikoima. Clarke (mt.) nostaa niistä esiin vain muutamia:  

 

1. Seikkailun on määrä kasvattaa luonnetta/tukea henkilökohtaista kasvua.  
 
2. Seikkailukokemuksesta oppiminen tapahtuu reflektion kautta – päämääränä on siis oppia seikkailusta 
olennaisesti sitä reflektoimalla, puimalla ja pohtimalla.  
 
3. Osalla ihmisistä on enemmän elämyshakuisuutta kuin toisilla – näillä (nuorilla) on keskimääräistä 
suurempi vaara ajautua esim. rikoksen teille, ja siksi on tärkeätä, että hyväksyttyjä elämyksiä tarjoamal-
la heidät voidaan pitää poissa laittomista elämyksistä.  
 
4. Seikkailun on määrä olla hyvää ajanvietettä, viihdettä – ja siinä kaikki.  
 
5. Seikkailusta voi oppia jotain lähes suoraan, ikään kuin ”peilikuvamaisesti” arkielämään siirrettävää 
ja/tai siitä voi oppia jotain aivan tiettyjä arkielämässä tarvittavia asioita ja/tai asenteita (kuten esim. 
vaikka uskallusta haasteiden oton edessä tms.)  
 
(Clarke 1997, 64-69) 
 

Kun tarkastellaan ”Elämysten kautta ammattiin” -projektia, on syytä ensin kiinnittää huomiota siihen, 

millaista päämäärätyyppiä ko. projektin tavoitteet olivat lähinnä. Ainakin projektin kirjallisissa 

tavoitteissa puhuttiin nuorista, joilla on ylimenevää aktiviteettia ja joille elämyspainotteinen projekti on 

siksi hyvä – eli tämä viittaa olettamuksen nro 3 suuntaan. Lisäksi olettamus nro 1 – seikkailu sinänsä 

kasvattaa luonnetta/henkilökohtaista kasvua – oli nähdäkseni jonkinlaisena lähtökohtaolettamuksena 

projektissa. (Tämä tuli esiin mm. keskusteluissa, joita kävin projektin vetäjien kanssa).  

 



Olettamuksen 3 ajatuksen voinee tiivistää näin: tarjoamalla (nuorille) näyttöä ja kokemusta siitä, että 

elämyksiä voi hankkia rakentavin ja laillisin keinoin kriminaalien ja/tai vaarallisten tapojen sijaan, nämä 

ottavat siitä jotenkin opikseen ja tämä on omiaan pitämään heitä jatkossa poissa rikoksen poluilta (ks. 

myös Lähteenmaa 1998). Olettamuksen eräänlaisena kivijalkana, taustaolettamuksena on käsitys siitä, 

että ihmisen oppiessa tyydyttämään tietyn tarpeensa – tässä: tarpeensa voimakkaisiin elämyksiin – 

siihenastista rakentavammalla tavalla, hän siirtyy niihin.  

 

Tässä oletuksessa ei nähdäkseni oteta kuitenkaan riittävästi huomioon sitä, että muutokseen, siihen että 

muuttaa tapansa tyydyttää tiettyä tarvettaan toisenlaiseksi – vaikka nyt rakentavammaksi – tarvitaan 

tahtoa. Mikään automaatio se ei suinkaan ole – että ihminen siirtyi tuhoisasta käytöksestä vähemmän 

tuhoisaan, kunhan saa vain samat ”fibat” tuosta vähemmän tuhoisasta. Ensinnäkään ei välttämättä saa, 

koska tuo itse tuhoisuus voi olla elämyksessä juuri ”fibojen” saannin kannalta olennainen asia. Ja 

toisekseen, jotta ihminen siirtyisi itsetuhoisesta tavasta hankkia ”fiboja” vähemmän tuhoisaan, hänen 

pitäisi haluta muuttaa elämäänsä aiempaa vähemmän itsetuhoiseen suuntaan. Mutta jos itsetuhoisuus on 

ko. ihmisessä syvällä psyykessä (kuten esimerkiksi masentuneilla ihmisillä tyypillisesti on) ei riitä, että 

hän – vaikka kokemuksenkin kautta – tietää, että elämysten tarpeen voi tyydyttää rakentavillakin 

tavoilla. Jotta hän toimisi sen tiedon ohjaamana, hänen pitäisi myös haluta sitä. (Ks. Lähteenmaa 1998.) 

 

Miten ihmisen haluja ja tahtoa voi muuttaa, voiko aina ollenkaan, onko se aina mielekästäkään, entä 

eettisesti oikeutettua, ja niin edelleen – nämä ovat suuria ja vaikeita kysymyksiä, eikä niitä ole 

mielekästä tässä yrittääkään ratkaista eikä edes kovin syvällisesti pohtia. Joka tapauksessa masentunei-

suuden väheneminen, itsetunnon kohoaminen, elämän mielekkääksi kokeminen voivat vähentää ihmisen 

itsetuhoisuutta, mutta eivät sitä aina tee – jos masennus on tarpeeksi syvää. Eli elämyspedagogiikan 

tehoa silmälläpitäen voi vain todeta, että joitain vähän itsetuhoisia ja lievästi masentuneita ko. pedago-

giikka voi auttaa, mutta ei kaikkia. Siltä näyttää myös monien elämyspedagogisten projektien valossa: 

osaa ko. pedagogiikka on auttanut, osan elämä on projektin jälkeen jäänyt vähintäänkin yhtä tuhoisille 

urille kuin millä se on ollutkin.  

 

Oletus, että seikkailu sinänsä ”kasvattaa luonnetta” (siis em. listan oletus no 1) on melko epätäsmälli-

nen, mm. koska termi ”luonne” on varsin epätarkka. Voi olla, että seikkailut kasvattavat esimerkiksi 

rohkeutta – siis vaikkapa rohkeutta yrittää tehdä pelottavan tuntuisia asioita. Mutta se, mihin tuota 

rohkeutta käytetään, onkin jo toinen kysymys ja kietoutuu jo edellä käsiteltyyn ongelmaan: rohkeutta-

han voi taas käyttää joko laillisten vaikeiden ja pelottavien asioiden tekemiseen (kuten vaikka hankalasti 

sisään päästävään opiskelupaikkaan pyrkimiseen) taikka esimerkiksi tietynlaista rohkeutta vaativien 

rikosten (esim. pankkiryöstö) tekemiseen.  

 



Sana ”luonne” voisi toki pitää sisällään myös moraalin – silloin seikkailussa kehittyisi myös ihmisen 

moraali – ja näin ollen seikkailuun osallistunut ihminen ei ehkä yhtä todennäköisesti olisi altis tekemään 

rikoksia kuin aiemmin. Mutta moraalin kehittymistä seikkailussa on pohdittu yllättävän vähän. 

Esimerkiksi seikkailun merkitystä ryhmäytymisen tukena on kyllä pohdittu, ja toki ryhmäytyminen tuo 

muassaan tietynlaista moraalia – yleensä ainakin ryhmäsolidaarisuutta. Mutta ryhmäsolidaarisuutta on 

usein rikollisryhmilläkin. Toki joka tapauksessa ryhmäsolidaarisuuteen oppiminen voi olla suuri askel ja 

ikään kuin kehityshyppäys ihmiselle, joka ei ole aiemmin pystynyt olemaan solidaarinen kenellekään. 

 

Ryhmäsolidaarisuuden kokemisesta ja sen tuntemisen taidosta ei kuitenkaan välttämättä seuraa 

solidaarisuus yhteiskunnalle ja sen normeille. (Vrt. Pajun ja Vehviläisen 2001 kuvailemat oletukset, 

joita usein projekteissa ryhmäytymisen seurauksista tehdään.) Kuten elämyspedagogiikkaan nojautunut-

ta Lokki-projektia tutkinut Leo Nyqvist (1991) joutui toteamaan: ko. projektin pikkurikolliset oppivat 

projektin ja ryhmäytymisensä myötä toimimaan yhä paremmin – rikollisina. Näin ollen ”luonteen 

kasvatus” voi kyllä onnistua, mutta saada päinvastaisia seurauksia kuin mitä toivottiin. Tätä problema-

tiikka ei nähdäkseni vieläkään pohdita tarpeeksi seikkailupedagogisessa kirjallisuudessa.  

 

Nuorisoprojekteja voidaan Pajun ja Vehviläisen (2001, 167-171) oivaltavan jaottelun mukaan tarkastella 

ja luokitella myös näkökulmasta, jossa huomio kiinnitetään projektin perustana olevaan nuorisokuvaan. 

Eli niin sanotut parannettavat/tuettavat ”ongelmanuoret” voidaan nähdä 

 

1. (potentiaalisesti) tuotannollisena resurssina 

2. kasvatuksen ja ohjauksen kohteina 

3. oikeuksien ja velvollisuuksien kautta 

4. laskuna yhteiskunnalle 

 

Ensimmäisessä katsannossa ikään kuin kysytään sitä, millä ehdoilla ja minkälaisista nuorista on 

mahdollista kouluttaa tulevaisuuden ammattitaitoisia työntekijöitä ja veronmaksajia. Toisessa katsanto-

kannassa – jossa nuoret nähdään ennen muuta kasvatuksen ja ohjauksen kohteina – korostetaan 

kasvatuksellisuutta niin, että näiden toimenpiteiden kohteina olevien nuorten tulkitaan olevan keskimää-

räistä enemmän yhteiskunnallisen ohjauksen tarpeessa. Kun nuoria tarkastellaan yhteiskunnallisten 

oikeuksien ja velvollisuuksien kautta, korostetaan, että oikeuksista nauttiminen edellyttää myös 

tiettyihin velvoitteisiin vastaamista. Passiivinen oleskelu toimeentulotuella on määritelty ”parkkikielto-

alueeksi”, josta nuoren on lähdettävä liikkeelle kohti työelämää ja koulutusta. Neljäs katsantokanta, 

”lasku yhteiskunnalle” -ajattelutapa, on sellainen, jossa nuoria ei tarkastella hyödyn maksimoinnin 

kautta, vaan enemminkin haitan minimoinnin kautta. Ajatellaan siis, että nuoret tulisi pitää erillään 

sosiaalietuusriippuvuudesta, työetiikan vastaisista alakulttuureista ja erilaisista laitoksista. (Mts. 167-

169.) 



 

”Elämysten kautta ammattiin” -projektia voi siis tarkastella myös suhteuttamalla sitä tähän luokitteluun. 

Projektin tavoite ja tarkoitus on määritelty seuraavasti: ”Elämyksiä ja seikkailutyyppisiä kokemuksia 

tarjoavien käytännön kokeilujen avulla on tarkoitus saada nuoret kiinnostumaan ammateista ja 

harrastuksista, joiden avulla voidaan estää syrjäytymistä ja saada nuori häntä kiinnostavan ammattiuran 

alkuun.” (ks. mm. EKA-projektin loppuraportti.) 

 

Mukana tavoitteissa on elementtejä oikeastaan kaikista neljästä e.m. lähtökohtatyypistä. Käytännössä 

projektissa painottuu ehkä eniten ”nuori kasvatuksen ja ohjauksen kohteena” -lähestymistapa.  

 

Paju ja Vehviläinen ovat luokitelleet ja eritelleet k.o. neljää peruslähestymistapaa myös tarkastelemalla 

kunkin tyypillisiä ”hyviä käytäntöjä”, ”periaatteita”, ”sisältöjä” ja ”reunaehtoja”. (Hyvällä käytännöllä 

tarkoitetaan siis käytäntöjä, jotka ovat osoittautuneet toimiviksi ja sen myötä vakiinnuttaneet asemansa 

projekteissa ja/tai työpajoilla.) Ns. hyvänä käytäntönä seikkailu- ja elämyskasvatus on luokittelun 

mukaan tyypillinen juuri painotettaessa näkemystä nuoresta kasvatuksen ja ohjauksen kohteena. Kun 

siis nuorelle tarjotaan kokemuksia itsensä voittamisesta ja haasteisiin vastaamisesta tavoite on ennen 

kaikkea kasvatuksellinen.  

 

Myös ns. luottohenkilön keskeisyys on ominaista juuri kasvatuksellisessa otteessa: nuorelle pyritään siis 

rakentamaan – joissain tapauksissa edes yksi – luottamuksellinen aikuissuhde. ”Elämysten kautta 

ammattiin” -projektissa nuorille rakentui läheinen suhde ohjaajiin, ja heitä – ”Oskua ja Susannaa” (siis 

projektityöntekijöitä Osku Lakkaa ja Susanna Ahoa) – kiitelläänkin useissa nuorten projektista 

antamissa palautteissa.  

 

Myös ”ongelmanuoret mahdollinen lasku yhteiskunnalle” -painotustakin projektin perusteluissa on – ja 

toki on lähes välttämättä oltavakin, koska tähän liittyvällä argumentoinnilla saadaan parhaiten yhteis-

kunnan rahoitusta. Joka tapauksessa tällä tavoin painottuneissa projekteissa ns. hyvinä käytäntöinä ovat 

mm. erilaiset yhteiskuntaan ja sen instituutioihin tutustumis- ja sopeuttamisjärjestelyt. Nuorille siis 

annetaan kansalaiskasvatusta ja tässä mielessä kohdellaan ikään kuin muukalaisina: siis sellaisina, jota 

pitää tutustuttaa ikään kuin ”uuteen” yhteiskuntaan, hieman maahanmuuttajakoulutuksen tapaan (ks. 

Paju & Vehviläinen 2001, 175). 

 

Paju ja Vehviläinen tarkastelevat myös tällaisen koulutuksen reunaehtoja ja toteavat, että on kyseen-

alaista, missä määrin tämän ikäisiä (he puhuvat 16-24 -vuotiaista) on mahdollista kasvattaa näin 

kokonaisvaltaisesti – ja jatkavat, että tämä toiminta on hyödyllisimmillään silloin, kun nuorilla on 

todella omaakin halua oppia yhteiskunnan pelisääntöjä.  

 



Näin näytti olevan myös ”Elämysten kautta ammattiin” -projektin konkretiassa: parhaiten motivoituneet 

myös muuttuivat eniten toivottuun suuntaan – ja huonoiten motivoituneet vähiten.  

 

Myös nuorten aktiivisuuden kontrollointi sitä uudelleen suuntaamalla on Pajun ja Vehviläisen luokitte-

lun mukaan tyypillistä juuri ”mahdollinen lasku yhteiskunnalle” -pohjaisissa projekteissa. Nuorten 

”rikkova toiminnallisuus” pyritään siis kääntämään rakentavaksi toiminnallisuudeksi ja tämä tehdään 

mm. niin, että lähtökohdaksi toiminnalle pyritään ottamaan nuorten omia kiinnostuksen kohteita. Näin 

”Elämysten kautta ammattiin” -projektissakin tehtiin.  

 

Projektissa oltiin lähellä myös ”oikeudet ja velvollisuudet” -näkökulmaa. Tässä tyypissä ns. hyvänä 

käytäntönä on mm. myönteisten kannustusten käyttäminen: nuoria pyritään saamaan tekemään itseään 

kiinnostavia asioita omaksi hyödykseen. Siinä missä nämä ”kivat jutut” liittyvät pikemminkin oikeuk-

siin kuin velvollisuuksiin, ”Elämysten kautta ammattiin” -projektissa velvollisuuspuolta hoidettiin mm. 

pitämällä kiinni läsnäolosäännöistä (jos projektista oli liikaa pois ilman perusteltua syytä, joutui 

lähtemään: näin kävi nelosprojektissa kahdelle) sekä puhumalla velvollisuuksista – siis työn ja 

koulutuksen merkityksestä ja ”sosiaalipummiuden” epäkunniallisuudesta aina tilaisuuden tullen.  

 

Sellaisissa nuorisoprojekteissa, joissa nuori nähdään ennen kaikkea potentiaalisena tuotannollisena 

resurssina, ns. hyvänä käytäntönä on nuoren kokonaisvaltainen vastuuttaminen niin, että esim. työpajan 

ollessa toimintakontekstina nuoret ottavat omien työtehtäviensä ohella vastuuta koko työpaikasta. 

Vastuuttamista ei ”Elämysten kautta ammattiin” -projektissa juurikaan ollut – nuoria ei siis laitettu 

vastuuseen varsinkaan projektin kokonaisuuden sujumisesta. Se on ymmärrettävää sillä – kuten Paju ja 

Vehviläinenkin toteavat (mts. 172) – nämä käytännöt edellyttävät sitä, että nuoret ovat kohtuullisen 

”tavallisia” ja osaavia ja ovat joutuneet työmarkkinoiden marginaaliin muista kuin elämänhallintaon-

gelmiin tms. liittyvistä syistä. Kaiken kaikkiaan Pajun ja Vehviläisen ”nelijaotteluun” peilaten tämä 

tarkasteltava projekti oli kauimpana ”nuoret tuotannollisena resurssina” -lähtökohdasta.  

 



 

5. Projektin erikoisuus: Elämyspedagogiikan ja yhteiskunnallisiin instituutioihin 
tutustumisen yhdistäminen 

 

 

”Elämysten kautta ammattiin” projektissa yhdistetään seikkailu- ja elämyspedagogisia elementtejä ja 

toisaalta yhteiskunnallisiin instituutioihin (kuten verovirastoon, poliisiin, armeijaan) ja oppilaitoksiin 

sekä asioimis- ja auttamispisteisiin (kuten Kelaan, kuluttajaneuvojaan, kirkon perheneuvontaan) 

tutustumista. Lisäksi kokeillaan myös muutamia ns. tavallisia harrastuksia, muun muassa sählyä, 

laskettelua ja biljardia. Tällainen yhdistelmä suomaisten nuorisoprojektien kentässä on suhteellisen 

harvinainen; mistä on kyse?  

 

Projektin henkinen ”isähahmo”, idean keksijä Etelä-Suomen läänin sivistystoimentarkastaja Pekka 

Vihervuori selvitti (tutkijan tekemä haastattelu), että idea oli syntynyt hänelle oikeastaan kolmesta 

elementistä: 90-luvun puolessa välissä Pohjois-Kymenlaakson seudulla oli paljon nuoria työttömiä, 

joilla oli myös muita yhteiskuntaan sopeutumiseen liittyviä ongelmia; alueella on paljon hienoja, 

seikkailupedagogiikan sovellukset mahdollistavia retkeilymaastoja; pelkkä seikkailu ei riitä näille 

nuorille, vaan samalla pitäisi tukea myös konkreettisemmin heidän integroitumistaan yhteiskuntaan, 

johon osalla näistä on vähintäänkin nurjamielinen suhde, ja ohjata ja tukea nuoria koulutukseen tai 

työllistymään. 

 

Näiden elementtien pohjalta Pekka Vihervuori ja Kouvolan seurakunnan poikatyöntekijä Pekka 

Laamanen alkoivat kehitellä tämän projektin ideaa. ”Keskeisenä periaatteena on toiminnallisuus, 

tekeminen ja kokeminen. Erilaisten vaihtoehtojen, elämysten ja tutustumiskäyntien, sosiaalisen 

yhdessäolon sekä turvallisen ohjauksen avulla pyritään vaikuttamaan nuoren minän kehityksen 

oikeansuuntaiseen vahvistumiseen.” (E:K.A. -projektit I- V, loppuraportti 2001, 4).  

 

 

5.1. Projektin käytännöt 

 

Käytännössä projekteissa (vuosina 1996-2000) on tehty seuraavia asioita (lista on tiivistäen koottu 

E.K.A. -projektin loppuraportissa jo tiivistetysti esitetystä luettelosta, ks. s. 9-10). Asiat esitellään tässä 

loppuraportissa tehdyn ryhmittelyn mukaisesti. Kustakin ryhmästä on poimittu vain muutama 

esimerkki.  

 

”Elämänhallinta”  
 
- seurakuntaan, hautausmaahan, kirkollisiin toimituksiin tutustuminen 
 



- perheasiain neuvottelukeskuksessa käynti  
 
- sosiaalitoimistossa käynti  
 

”Erilaisuuden kohtaaminen, vieraat kulttuurit”  
 
- käynti pakolaisten vastanottokeskuksessa 
 
- matka Saksaan, eurooppalaiseen rasisminvastaiseen tapahtumaan 
 
- käynti Kuusankosken palvelutalossa 
 

”Koulutus” 
 
vierailut mm. seuraavissa paikoissa: 
 
- Sosiaali- ja terveysalan instituutit 
 
- Kouvolan seudun ammatillinen oppimiskeskus 
 
- Kymen paperitehtaan ammattikoulu 
 
- Työpajat (Kouvola)  
 

”Suojelu, pelastus, puolustus” 
 
tutustuminen  
 
- poliisin toimintaan 
 
-puolustusvoimiin (Vekarajärven varuskunta sekä Utin helikopterilentue)  
 
- Kotkan rajavartiolaitokseen 
 
sekä:  
 
- palo- ja pelastuskoulutuksen saaminen 
 

”Urheilu, harrastukset” 
 
- UKK-kävelytesti  
 
- biljardi 
 
-sähly 
 
- keilailu 
 
- laskettelu 
 
- kesä- ja talvikalastus  
 

 



”Kotiseututuntemus”  
 
- retket Kouvolaan, Valkealaan, Anjalankoskelle, Elimäelle, Kuusankoskelle ja Kotkaan  
 

”Kurssit, koulutukset” 
 
- Marttojen ruokakurssi 
 
- ensiapukurssit (1. sekä hätä-) 
 
- itsepuolustuskurssi 
 
- videokuvauskurssi 
 
- pinta- ja laitesukelluskurssi 
 
- erä- ja retkeilykoulutus  
 

”Auttamis- ja asioimispisteet” 
 
- A-klinikka 
 
- työvoimatoimisto 
 
- oikeusaputoimisto 
 
- nuorisotiedotuspiste 
 

”Kiipeilyn teoria ja käytäntö”  
 
- teoriakurssi 
 
- sisäseinä- ja kalliokiipeily ja laskeutumiset 
 

 

Lista jatkuu vielä järjestöihin tutustumisella (Martat, SPR),”kädentaitojen opettelulla” (sisältäen mm. 

mukien maalausta, paitojen värjäystä), teollisuuteen ja tuotantoon tutustumisella (esim. Valion 

tuotantolaitokseen), median toimituksiin tutustumisella (esim. Kouvolan Uutisiin, TV-nelosen uutisiin, 

SBC-radioon Kouvolassa), taiteeseen ja kulttuuriin tutustumisella (esim. taidenäyttelyihin, Helsingin 

Kiasmaan sekä tiedekeskus Heurekaan ja paikalliseen maakuntakirjastoon) ja ”muuhun mukavaan” 

(esim. Formula Centeriin, Megazone-laserpeliin, ralliautoiluun, koskenlaskuun Kymijoella). Tärkeässä 

osassa ovat olleet retket, jotka suuntautuvat Kouvolan ulkopuolelle ja joilla ollaan useita vuorokausia 

yhdessä: näitä ovat olleet mm. hiihto- ja vaellusretket Lappiin, talviretki Keski-Pohjanmaalle Ullavaan, 

kalastus- ja pienlaivaretket merellä ja Saimaan kalastusretket sekä melontaretket. Lisäksi jokaiseen 

puolen vuoden projektiin on kuulunut kunkin nuoren osallistuminen kahden viikon työharjoitteluun 

vaihtelevissa työpaikoissa.  

 



Kuten listasta voi päätellä, ”Elämysten kautta ammattiin” -projekti sisältää valtavasti vaihtelevaa 

ohjelmaa. Asiassa voi nähdä niin hyviä puolia kuin ongelmiakin.  

 

Ohjelman äärimmäisen vaihtelevuuteen liittyvistä hyvistä puolista itse projektiin osallistuneet nuoret 

puhuvat paljon: ”ei tullu aika pitkäksi”, ”aina oli vaihtelua”, ”sai kokeilla monia asioita joita ei ikinä 

muuten ois tullu kokeiltuu”, ”paras aika elämässäni”, ”oon ylpee että oon saanu tehä kaikkia näitä”, ja 

niin edelleen. Hyvänä voi pitää sitäkin, että totta tosiaan yhteiskuntaa ja elämää on projektin kuluessa 

tultu nähneeksi monesta eri suunnasta – kun on siirrytty siunauskappelin hiljaisuudesta räiskyvään 

laserpeliin, Valion tehtailta TV-studioon tai varuskunta-alueelta sotilasteltasta Marttojen ruokakurssille. 

Itsekin koin projektissa useita täysin uusia ja unohtumattomia elämyksiä mitä kummallisimmissa 

paikoissa.  

 

Ehkei ongelmana, mutta pohdittavana seikkana voi pitää kysymystä: mitä tässä kaikessa ohjelman 

runsaudessa sitten oppii? Näkee ja kokeekin monenlaisia asioita – mutta oppiiko nuori siinä syvemmin 

jotain ja jos, niin mitä? Tässä tullaan toki vaikeisiin, perustavanlaatuisiin kysymyksiin siitä, mitä ON 

oppiminen ja oppiiko ihminen aina näkemästään ja kokemastaan jotain. Näistä kysymyksistä ns. 

kriittiset pedagogit kiistelevät parhaillaan, eikä niihin ole yhtä oikeaa vastausta. Miten projektin 

läpikäyneet nuoret itse kommentoivat asiaa? ”Mä opin jotain itestäni, mutta vaikee sanoo, mitä” kuului 

yksi kiintoisa vastaus.  

 

Joka tapauksessa oli niin, että silloin kun nuorten kanssa oltiin pidemmillä retkillä ja siis keskityttiin 

yhteen asiaan kerrallaan ja oltiin samalla tiiviisti yhdessä – vaikkapa Lapin vaellusretkellä, Saksassa, 

Kölnin läheisessä leirikeskuksessa rasisminvastaisessa eurooppalaisessa tapahtumassa tai Keski-

Pohjanmaalla hiihto- ja mökkeilyretkellä – nuoret niin kuin ohjaajatkin (kuten itse tutkijakin) olivat sillä 

tavoin rennompia, yksinkertaisesti kiireettömämpiä ja rauhallisempia, että luontevaa juttelua - vakavis-

takin asioista – syntyi enemmän ja pakottomasti, ja rankimmatkin ”kovisroolit” murenivat ainakin 

hetkittäin. Retkillä tunnelma oli pääsääntöisesti hyvä ja turvallinen. Toisaalta alituinen retkillä ja poissa 

kotiympäristöstä olo merkitsisi työntekijöille(kin) alituista kotoa poissaoloa – ja tämä on ongelma. Olisi 

hyvä, jos jotakin siitä hyvästä tunnelmasta, joka retkillä vallitsi, voitaisiin siirtää itse toimintakaupungin 

kontekstin – helpommin sanottu kuin tehty, mutta tätä voisi ehkä tukea toimintojen vähentäminen ja 

suurempi keskittyminen muutamaan asiaan, muutamaksi päiväksi kerrallaan.  

 

 

5.2. Koetun läpikäynti ja puhumisen rooli projektissa 

 

Nähdyn ja koetun reflektointi, siis läpikäynti tunteita ilmaisemalla ja puhumalla tukee sen hahmottamis-

ta, mitä itse kukin itsestään ehkä oppi kussakin elämyksessä tai kokemuksessa. Käytännöksi muodostui 



– ainakin havainnoimassani projekti nelosessa – että ns. palaute kerättiin ja koetusta keskusteltiin 

organisoidusti pääsääntöisesti kerran viikossa, yleensä viikon lopulla tai seuraavan viikon maanantaina. 

Tämäkin järjestely toimi joten kuten – osa nuorista esitti enemmän, osa vähemmän näkemyksiä 

koetusta, jos ei muuta niin kertomalla kysyttäessä, mikä siinä oli huonoa, mikä hyvää. Kovin syvä-

luotaaviin tunteiden läpikäynteihin ei pääsääntöisesti kuitenkaan näillä ns. palautekerroksilla menty.  

 

Jotkut elämyspedagogit katsovat, että nimenomaan tunteiden läpikäynti heti elämysten jälkeen on 

vähintään yhtä keskeistä kuin itse elämykset. Tässä projektissa ko. oppia sovellettiin siis käymällä nuo 

keskustelut kerran viikossa (paitsi joissain emotionaalisissa kriisitilanteissa, jolloin keskustelu pidettiin 

heti, mikä olikin järkevää). Aina ei vaikuttanut yhtä tarpeelliselta tai välttämättömältä järjestää 

reflektointikeskustelua, mutta esimerkiksi siunauskappelissa ja huumeisiin kuolleen ystävän haudalla 

käynnin jälkeen (jossa olin mukana osallistuvana havainnoijana) ihmettelin, miksei tällaista keskustelua 

käyty. Projektin vetäjä Susanna Aho selvitti minulle, että edellisessä projektissa tunnemyrsky ja sitä 

seurannut keskustelu oli syntynyt ikään kuin luonnostaan siunauskappelikäynnin jälkeen, mutta kun nyt 

ei syntynyt, sitä ei ruvettu väkisin järjestämään. Lisäksi – kuten projektien loppuraportissa (E.K. A. -

projektin loppuraportti 2001, 16) todetaan, projektin loppuvaiheessa (purku)tilannetta ei tarvinnut 

erikseen yleensä järjestää, vaan ”nuoret kertoivat itse ajatuksistaan ja tunteistaan”. Näin välillä oli – 

mutta kylläkin niin, että ilman erikseen järjestettyä purkutilannetta hiljaisimmat vaikenivat, loppuun 

saakka.  

 

Itseäni koetun aukipuhuminen pääsääntöisesti niinkin harvoin kuin yhtenä viidestä päivästä mietitytti, 

mutta koska otteeni tutkijana ei ollut ns. interventionistinen (eli asioihin puuttuva) vaan osallistuvasti 

tarkkaileva, en asiaan puuttunut muutoin kuin siitä kysäisemällä. Pohdin myös – silloin ja edelleen – 

sitä, tuliko oma ajatukseni asioiden verbalisoinnin tarpeesta ennen kaikkea omasta kulttuuritaustastani, 

jossa kaikki mahdollinen joka käänteessä puhutaan läpi ja puhki; ehkei kaikilla ihmisillä olekaan 

sellaiseen tarvetta? Elämyspedagogisissa opeissakin elämysten aukipuhumisen tärkeyden painottaminen 

vaihtelee.  

 

Projekti nelosen nuoret, joilta asiaa – puhumisen mahdollista liiallista vähyyttä – kesken projektin 

tiedustelin, eivät oikein osanneet tai halunneet ottaa asiaan kantaa. Tyypillinen vastaus oli ”niin, joo, 

kyllä tää kerran viikossa on ihan ookoo”. Ylipäätään nuoret eivät kesken projektia olleet halukkaita sen 

peruskäytäntöjä arvostelemaan, vaikkakin yksittäisiä toimintoja arvosteltiin – mm. juuri ko. palautekier-

roksilla ja avoimesti, ohjaajien läsnä ollessa ja ohjaajille. Nuoret olivat siis solidaarisia projektiaan 

kohtaan, eivätkä halunneet arvostella ohjaajiaan ja projektiaan ns. selän takana, edes tutkijalle. Näin 

ollen olisi ollut moraalitontakin yrittää ruveta arvosteluja nuorilta väkisin kiskomaan – ja ehkä he 

olivatkin suunnilleen kaikkeen – paitsi yksittäisiin avoimesti arvosteltuihin toimintoihin – tyytyväisiä.  

 



Tekemissäni haastatteluissa niistä nuorista, jotka olivat projektin jo läpikäyneet (siis jaksoilla 1-3), 

asioiden verbalisointikysymyksestä tuotiin esille vaihtelevia kantoja. Muutaman mielestä ns. palauteker-

rokset kerran viikossa olivat ihan tarpeeksi – ”ei koko aika jaksa puhua”, ”on teennäistä puhuu kaikesta 

mahollisesta” ja niin edelleen. Kaikki ihmiset eivät siis ilmeisestikään halua purkaa kaikkea kokemaan-

sa puhumalla – tällöin projektilla valittu linja ”purkukierroksista” kerran viikossa olisi siis ehkä oikea. 

Vai pitäisikö haluttomatkin sittenkin yrittää saada puhumaan?  

 

Toisaalta muutama, mutta varsinkin yksi jälkikäteen haastateltu (tyttö) oli eri kannalla: hänen mieles-

tään purkamista ja aukipuhumista olisi pitänyt olla enemmän.  

 

Tytön haastattelusta:  
 
vast: ”... ett sit niinku, tietysti se keskustelu ei aina vaan synny, mut ett ois mun mielestä pitä-
ny olla vähä suurempi yritys siihen keskusteluun, pohjalleki.  
 
(...) 
 
kys: ”pitäs puhuu enemmän? siis just niistä elämyksistä?” 
 
vast: ”siis tottakai niinku on hyvä, että on sanomattomiiki sanoi. (...) mutt ett yleensä, ku pu-
huu, niin sillon, niinku, miten sen selittäis?” 
 
kys: ”asiat saa muodon?” 
 
vast: ”niinku se, ett ku niinku sanoo sen kaiken, mitä haluu sanoo, niin siitä tulee jotenki 
semmonen helpottunut olo, monta kertaa...”  

 

Ilmeisesti siis puhumisen, siis elämysten ja vierailukäyntien yhteydessä nousseitten tunteitten ja 

ajatusten läpikäynnin roolia olisi syytä ainakin pohtia, jos projektia jatketaan tai sen elementtejä jossain 

sovelletaan. Projektista saadaan vähälläkin puhumisella ”irti” paljonkin, ainakin myönteisiä ja ilmeisesti 

joidenkin nuorten itsetuntoakin kohottavia asioita, mutta enemmällä reflektoinnilla voitaisiin saada vielä 

enemmän.  

 

Joka tapauksessa enemmällä asioiden aukipuhumisella saataisiin projektin erillisiä ja vaihtelevia 

elementtejä nivottua paremmin toisiinsa jollain tavoin yhteneväisiksi kokonaisuuksiksi. Projektin 

omassa, ohjaajien kirjoittamassa loppuraportissa pohditaan sitä, että tämän tavoitteen kannalta 

tapahtumien ja toimintojen rytmitys kokonaisuuksiksi, siis entistä tehokkaammin, olisi hyödyllistä. 

Ehkä, mutta myös yksinkertaisesti puhuminen, keskusteleminen siitä, miten asiat, joihin tutustutaan, 

liittyvät toisiinsa (vaikkapa: mikä rooli toisaalta puolustusvoimilla, toisaalta tiedotusvälineillä, toisaalta 

sosiaalitoimistoilla ja vielä kirkollakin on suomalaisessa yhteiskunnassa) palvelisi taatusti samaa 

tavoitetta.  

 



 

5.3. Moniaineksisuuden ongelmat  

 

Ydinkysymys, joka liittyy koko ”Elämysten kautta ammattiin” -projektin rakenteeseen ja 

moniaineksisuuden seurauksiin on: miten vältyttäisiin tilanteelta, jossa toiset elementit ovat paljon 

houkuttelevampia kuin toiset siinä määrin, että asiasta seuraa ongelmia. Nimittäin kun pienoiskilpa-

autoilla ajaminen Formula-Centerissä koettiin paljon inspiroivemmiksi kuin vierailu vaikkapa Kelan 

toimistossa ja niin edelleen, alkoi käydä niin, että nuoret vähintäänkin valittivat sekä osoittivat eri tavoin 

mieltään ”tylsinä” päivinä, ja muutama heistä rupesivat jäämään systemaattisesti pois ikävinä ja tylsinä 

pidetyistä tilaisuuksista ja kokonaisista päivistä. Kaiken kaikkiaan perustelemattomat poissaolot olivat 

projektissa ongelma, niin, että siitä puhutaan erillisen kappaleen verran projektin virallisessa 

loppuraportissakin (E.K.A. -loppuraportti, 2001, 12-13).  

 

Luvattomasta poissaolosta seurasi työttömyyspäivärahan menetys (jota projektiin osallistuvat 

periaatteessa saivat), mutta erityisesti poissaolo-ongelmia ilmenikin eri projektirupeamissa muutamilla 

sellaisilla, jotka eivät tuota työttömyyspäivärahaa saaneet (esim. iän, karenssien tms. syiden vuoksi). 

Näitä luvattomia poissaoloja pyrittiin käsittelemään järjestämällä muutaman projektin aikana korvaavia 

töitä, mutta tämäkään malli ei juuri tuottanut tulosta – ja siitä luovuttiin.  

 

 

5.4. Ongelmien ratkaisukäytännöt projektissa 

 

Yhdessä vaiheessa nelosprojektia ongelmaa poissaolojen sijoittelusta ”tylsimpien” päivien kohdalle 

alettiin ”kriisihoitaa” niin, että nuorille ei enää kerrottu, mitä seuraavana päivänä on määrä tehdä. 

Jokaisena päivänä oli pääsääntöisesti eri toimintaa ja alkuperiaatteena oli, että reilusti etukäteen 

kerrotaan, mitä seuraavina päivinä tuleman pitää. Sitten poissaoloja ”tylsiksi” katsotuista toiminnoista 

alkoi ilmetä jopa niin, että jotkut nuoret jo etukäteen sanoivat, että ”huomenna en sitte tuu koska on 

tylsää ohjelmaa”.  

 

Tällainen vain muutamankin nuoren toiminta oli omiaan demoralisoimaan koko toimintaa ja sen 

perustaa, ja olikin lievän kriisin paikka. Siltikään en katso – jonkin aikaa nelosprojektissa sovellettua – 

etukäteen kertomattomuutta oikeaksi tavaksi hoitaa tätä ongelmaa. Tämä etukäteen kertomattomuus oli 

myös yksi niistä harvoista käytännöistä, jota nuoret kritisoivat – siis myös minulle, ns. selän takana. 

Nähdäkseni – ehkä hyvästä tarkoituksestaan huolimatta – se oli omiaan tekemään nuorista liikaa pelkkiä 

paikasta toiseen kiikutettavia objekteja, kun projektin tavoitteena oli kasvattaa heistä kuitenkin toimivia 

ja aktiivisia subjekteja yhteiskuntaan.  

 



”Kriisihoidoksi” tällaiseen edellä kuvatunkaltaisiin tilanteisiin pitäisi yrittää löytää jotakin muuta, 

vaikkakin itsenikin on vaikeata keksiä, mitä se voisi olla. Yksi nuori nelosprojektista ehdotti 

(haastattelussaan), että tätä ”tylsistä” päivistä poissaoloilmiötä ei ehkä syntyisi, jos nuoret olisivat 

saaneet itse vaikuttaa siihen, mitä nämä ns. tylsät päivät (eli ei-seikkailu- ja elämyspäivät, kuten siis 

virasto- ja oppilaitoskäynnit yms.) sisältäisivät. Tämä ainakin on pohdinnan arvoinen idea.  

 

Projektin aikana pidettiin rajana, että kun sata poissaolotuntia tulee täyteen, irtisanotaan projektista. 

Projekti nelosessa kahdelle nuorelle kävi näin. Tätä ennen – kun sata tuntia alkoi ”olla mittarissa” – 

nuoren kanssa keskusteltiin vakavasti siitä, mistä oikeen on kyse. Näin tehtiin myös projekti nelosessa 

keskeyttäneen nuoren miehen ja nuoren naisen tapauksessa; itse näitä keskusteluja en ollut seuraamassa, 

koska ne käytiin ”suljettujen ovien takana” projektityöntekijöiden ja ko. nuorten kesken, mutta näin, että 

ko. neuvotteluihin mentiin vakavan näköisinä. Valitettavasti ne eivät auttaneet, ja ko. nuoret jouduttiin 

myöhemmin irtisanomaan. 

 

Projektilaisten poissaolojen kasautumisten taustalla oli ilmeisesti elämänhallintaongelmia (sisältäen 

vaikean sängystä ylöspääsemisen aamulla, jos koko yö oli ”hilluttu”, sekä osittain muutamassa 

tapauksessa myös päihdeongelmia). Tästä herää kysymys – johon ei välttämättä ole vastausta – olisiko 

näiden nuorten eteen voitu tehdä enemmän: niin, että lopulta tapahtuneeseen projektista irtisanomiseen 

olisi tarvinnut päätyä. Toisaalta samassa yhteydessä on todettava, että akuutissa muutaman yksilön 

kriisissä, joka ”rysähti päälle” projektin kuluessa – jossa oli syytä olettaa näiden nuorten ajautuneen 

kovia huumeita käyttävään piiriin tai kokeilemaan niitä ehkä itsekin – tilanteeseen tartuttiin projektissa 

taiten ja paneutuvasti, ja nuoret saatiin tästä kierteestä irti. (Tästä enemmän johtopäätösluvussa.)  

 

Kaiken kaikkiaan kysymys mahdollisuudesta suurempaan yksilöiden ongelmiin tarttumiseen projektissa 

jäi itseäni, tutkijaa, askarruttamaan. Yksilöiden eteen olisi voinut tehdä enemmän (ottaa yhteyttä näiden 

koteihin, puhutella enemmän yksilöllisesti, selvitellä ongelmien taustoja jne.), ja sen työntekijät Susanna 

Aho ja Osku Lakka myös itse totesivat (loppuhaastattelussani). Toisaalta he totesivat myös sen 

varmastikin paikkansa pitävän seikan, että yksilöllisissä ongelmissa tukeminen ja auttaminen todella 

perusteellisesti edellyttäisi työntekijöiltä työskentelyä myös rutkasti ja alati työajan ulkopuolellakin, 

jopa 24-tuntista päivystysvalmiutta, ja tällaista ei työntekijä pitemmän päälle jaksaisi. Siksi tähän ei pidä 

lähteäkään. Varmasti näin onkin (vrt. esim. Lindforsin (1996) raportoima ”SEVERI”-projekti, jossa 

yksilöllisesti tuettiin, mutta myös noin 24-tuntia vuorokaudessa päivystettiin) – eikä voi vaatia 

työntekijöiltä, että nämä polttaisivat itsensä loppuun alta aikayksikön muutamaa yksilöä auttaakseen. 

 

Kysymys yksilöiden tukemisesta projektissa – ja ehkä laajemminkin tämän tyyppisissä 

nuorisoprojekteissa – on siis vaikea: miten luotsata ja ohjata kokonaista ryhmää ja samalla antaa 

yksilöllistä tukea tarpeeksi, kun vielä tyypillisesti tarvetta yksilölliseen tukeen on enemmän toisilla kuin 



toisilla (jolloin taas muut voivat tulla mustasukkaisiksikin siitä, että tukea erityisesti tarvitsevat saavat 

enemmän kuin he itse, jolla relevantilla vaaralla Aho ja Lakkakin spekuloivat asiasta 

keskustellessamme.)  

 

Joka tapauksessa projekteja – tätä tai muita samantyyppisiä – edelleen kehiteltäessä kysymystä 

yksilöiden suuremmasta tukemisesta olisi syytä pohtia semminkin, kun nämä ovat usein niitä 

hankalimpia ja ärsyttävimpiäkin, vinoilijoita ja ”lintsareita”,. On tuiki inhimillistä työntekijöiltä jopa 

”kypsyä” näihin hankalimpiin ja vielä ilkeimmin sanaileviin. Erityisen hankalan, ilkeilevän ja 

ylimielisen piittaamattomasti käyttäytyvän nuoren erityistukeminen vaatii huomattavia psykologisia 

voimavaroja, ja siksi valmiutta ja voimia tällaiseen tukemiseen olisikin haettava ehkä työnohjauksesta 

tai jostakin sen tyyppisestä. Nyt, kun laki kuntouttavasta työtoiminnasta alkaa velvoittaa kuntia 

järjestämään toimintaa yhä hankalammalle ainekselle, näiden kysymysten miettiminen ja niistä 

keskusteleminen laajemminkin, koko kuntouttavan nuorisotyön kentällä, on ajankohtaista ja tärkeää.  

 

 



6. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

 

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu Kouvolan seurakunnan ja Etelä-Suomen lääninhallituksen organi-

soimaa, Opetusministeriön rahoittamaa nuorten työllistämis- ja koulutusprojektia ”Elämysten kautta 

ammattiin”. Projekti on sisällöltään omintakeinen sekoitus useita erilaisia elementtejä: elämysretkiä 

esim. Lappiin; tutustumista yhteiskunnan instituutioihin verovirastosta paloasemaan ja poliisilaitokseen 

vierailukäynnein; erilaisten harrastusten kokeilemista; työharjoittelua lyhyehkön jakson (2 viikkoa) ajan 

sekä ”sekalaista” yhdessäoloa ja juttelua, jolla edellä mainittujen väliajat täyttyvät.  

 

Projekti järjestettiin tutkijan havainnoimalla jaksolla (syyskuu 1999 - helmikuu 2000) neljättä kertaa; se 

kestää kerrallaan puoli vuotta. Osallistuvat nuoret ovat ns. kuntaseitsikon alueelta; Kouvolasta ja 

kuudesta lähikunnasta. He ovat 16-20 -vuotiaita, ja heidät valitaan projektiin yhdessä sosiaali- ja 

työvoimaviranomaisten kanssa niin, että viimekädessä valinta tehdään henkilökohtaisen haastattelun 

perusteella. Projektin ajan nuoret asuvat kodeissaan (paitsi retkillä, joilla yövytään) ja ns. työpäivät ovat 

kuuden tunnin pituisia (9-15).  

 

Tämä tarkastelu nojautuu etenkin projektin neljänteen toteutuskertaan (6.9.1999 - 6.3.2000), jota 

tutkijana osallistuvasti havainnoin koko jakson ajan ja jonka nuoriin täten tutustuin varsin hyvin. Olen 

haastatellut tutkimusta varten myös nuoria, jotka ovat osallistuneet projektin aiemmille jaksoille, 

kultakin kahta-kolmea (käytännössä sellaisia, joiden tavoittaminen ei ollut kännykkänumeroiden, 

osoitteiden, yms. vaihtumisten myötä erityisen hankalaa).  

 

Tämäntyyppisen projektin ns. tuloksellisuuden arviointi on hankalaa: on vaikeata sanoa, mikä projektis-

sa olleille nuorille tapahtunut muutos (myönteinen tai kielteinen) lopulta johtuu itse projektista, mikä 

taas jostakin muusta. Lisäksi ”Elämysten kautta ammattiin” -projekti on sen luonteista ammatillista 

koulutusta laajemmin ohjaavaa koulutusta, että sille ei ole mielekästäkään asettaa määrällisiä vaikutta-

vuus- tai tuloksellisuuskriteerejä.  

  

Kuitenkin ”Elämysten kautta ammattiin” -projektin, ja tässä nyt nimenomaan ”nelosprojektin” tietystä 

tuloksellisuudesta todettakoon, että puolet projektissa aloittaneista nuorista, ja kaksi kolmasosaa sen 

loppuun käyneistä – eli neljä kahdeksasta aloittaneesta ja kuudesta sen loppuun käyneestä – löysi 

kadoksissa olleen motivaation (ammatilliseen) opiskeluun ja myös haki ja pääsi opiskelemaan projektin 

jälkeen. Loput kaksi projektin loppuun käynyttä ovat olleet tämän puolen vuoden mittaan töissä, 

vaikkakin pätkittäisissä työsuhteissa – eivät kuitenkaan toimettomina. On huomattava, että pätkittäiset 

työsuhteet ovat yhä tyypillisempiä nuorille, varsinkin ammattikouluttamattomille nuorille, eikä sellaisiin 

päätyminen sinänsä vielä kerro henkilön sosiaalisista ongelmista (ks. esim. Nyyssölä 1999).  



 

Kaiken kaikkiaan viiden projektirupeaman nuorista koottujen tietojen mukaan sijoittuminen on ollut 

seuraavanlaista (noin neljästäkymmenestä nuoresta on tavoitettu yhteensä 28; selvityksen ovat tehneet 

projektin vetäjät Susanna Aho ja Osku Lakka, ks. E.K.A. -loppuraportti 2001, 16-17):  

 

Tavoitettuja nuoria oli 28, joista tyttöjä 12 ja poikia 16 (muita ei osoitteiden, puhe-

lin/kännykkänumeroiden, mahd. sukunimienkin, ym. vaihtumisten vuoksi tavoitettu.) 

 

Tiivistäen tiedoista voi todeta seuraavaa: kymmenen nuorista on opiskelemassa; neljä oppisopimuskou-

lutuksessa tai nuorisoprojekteissa, neljä on töissä ja kymmenen työttömänä. Eli kahdella kolmasosalla 

tavoitetuista tilanne on toivotunlainen: muu kuin työttömyys. Jos oletettaisiin, että kaikki tavoittamatta 

jääneet olisivat työttömiä, noin puolella kaikista projektin käyneistä tai ainakin sen aloittaneista (tässä 

joukossa on siis mukana myös projektin keskeyttäneet) tilanne olisi toivotunlainen. Koska nyt tavoite-

tuista 28:sta niinkin moni oli työttömänä, ja kun pois kotipaikkakunnalta (varsinkin jos se ei ole 

pääkaupunkiseudulla) liikkuvat tyypillisesti nimenomaan opiskelemaan tai töihin muualle lähtevät, on 

syytä olettaa, että tavoittamattomista ainakin osa, melko todennäköisesti suurinkin osa on nimenomaan 

töissä tai koulutuksessa.  

 

Viiden projektin koko ”loppusaldoksi” jää joka tapauksessa, että reilusti yli puolella projektin – tai sen 

osankin, keskeyttäneiden tapauksessa – läpikäyneistä elämä on lähtenyt projektin jälkeen tavoiteltuun 

suuntaan. 

 

Opiskelu ja/tai työssäkäynti eivät toki pelkästään ole ”hyvän elämän” tai tasapainoisen mielen 

mittareita; mitkä sellaisia mittareita sitten olisivat, on tietenkin varsin monipiippuinen kysymys. Mutta 

projektin jonkinlaisesta vaikutuksista nuoriin kertonee se, että (ainakin tutkijan näkemän ja kokeman 

mukaan) nuorista varsinkin muutama ”muuttui silmissä” projektin kuluessa: heidän elämänasenteensa 

näytti kerta kaikkiaan kääntyvän passiivis-kielteisestä tai -flegmaattisesta aktiiviseksi ja myönteiseksi. 

Muutkin nuoret muuttuivat, kuka missäkin asiassa projektin tavoitteiden mukaiseen suuntaan (ehkä 

kahta keskeyttänyttä lukuun ottamatta, joilla heilläkin alku vielä näytti lupaavalta) – toki kaikki eivät 

niin paljon tai ainakaan ulospäin huomattavasti.  

 

Johtuivatko nämä ilmeiset myönteiset muutokset nuorten osallistumisesta projektiin vai jostakin muusta, 

mitä näille nuorille on samoihin aikoihin tapahtunut? Tähän kysymykseen ei ole selkeää ja ainoata 

oikeaa vastausta; ainakaan sellaista, jonka voisi pitävästi todistaa. Perusteltua pohdintaa siitä, mikä 

käänne näiden nuorten elämässä on todennäköisesti projektin muassaan tuoma tai ainakin edistämä, voi 

kuitenkin esittää.  

 



Ensinnä on todettava – projektin ”elämänhallinnallisista” ja muista seurauksista riippumattomasti – että 

kaikki projektin loppuun asti käyneet nuoret (tämän ”projekti nelosen” lisäksi kolmelta aiemminkin 

vedetyltä projektilta) ovat kokeneet projektin myönteisesti. Tämä on tullut selkeimmin ja ”mitatta-

vimmin” esiin ns. loppukyselyissä, jotka on tehty kunkin projektin päättyessä (kyselyissä käytetty 

lomake liitteenä). Kaikilta neljältä projektilta kerätyillä lomakkeilla nuoret arvioivat projektia ehdotto-

masti myönteisesti: kritiikkiä on esitetty vähän jos olleenkaan, sen sijaan kehuja, kiitosta ja ilmaisuja 

kuten ”upeaa”, ”hienoa”, ”mahtavia elämyksiä” yms. sitäkin enemmän.  

 

Voisi jopa kysyä, eikö arvokkaiden, hienojen ja hyvien kokemusten tarjoaminen nuorille, joita elämä ei 

pääsääntöisesti ole käsitellyt silkkihansikkain, ole jo arvokasta sinänsä – siis irrallaan mistään hyö-

tynäkökohdista. Kysymys on eettinen ja vastaus nivoutuu poliittisiinkin kysymyksiin: onko oikein, että 

hyvää elämässä tasataan yhteiskunnan toimesta. Vai onko oikein pikemminkin evätä niiltä, joille elämä 

ei ole antanut niin rikkaita, vauraita ja tasapainoisia lähtökohtia kuin monille muille, mahdollisuudet 

siihen hyvään, joka muille lankeaa syntymäkodin myötä?  

 

Jos katsotaan, että on oikein edes jossain määrin tasata hyvää elämää yhteiskunnan varoilla, niin siinä 

katsannossa ”Elämysten kautta ammattiin” -projekti ainakin toimii: se on suoraan todistettavissa nuorten 

(mm. lomakkeissa, ja myös kvalitatiivisissa haastatteluissani esiin tulleella) tyytyväisyydellä siihen.  

 

Niin sanotusta hyötynäkökulmasta (siis taloudellinen panos – taloudellisesti mitattavissa oleva hyöty -

punninnassa) tällainen ei tietenkään riitä. Mutta jo se, että ns. syrjäytymisvaarassa olevat nuoret saavat 

myönteisiä kokemuksia aikuisista, eritoten yhteiskuntaan kytkeytyvistä auktoriteettihahmoista 

(jollaisista heille on siihen asti kertynyt pääsääntöisesti kielteisiä kokemuksia) lienee hyödyllistäkin – 

myös yhteiskunnan varojen säästämisen näkökulmasta. Ns. syrjäytymisvaarassa olevien nuorten 

pikemminkin myönteinen, tai ainakin neutraali suhtautuminen edes joihinkin ”yhteiskunnan edustajiin” 

– kuten nuorisotyöntekijöihin, saati laajemmin erilaisiin instituutioihin kuten mm. sosiaali-, terveys- ja 

oikeusaputoimi (joihin kaikkiin ”Elämysten kautta ammattiin” -projektissa tutustutaan vierailukäynneil-

lä) on omiaan pikemminkin kiinnittämään heitä yhteiskuntaan kun irrottamaan heitä siitä. Kuten 

seuraava (projekti 2:n, siis noin kaksi vuotta sitten projektin läpikäynyt) tyttö kertoo: 

 

”(...) vieläkin ku mä meen verovirastoon niin mua alkaa hymyilyttää ja tuun hyvälle tuulelle, kun 

muistelen sitä meijän projektin vierailuu sinne... ku meill oli niin hyvä fiilis...”  

 

Kaikkien nuorten tapauksessa suhtautuminen virastoihin ei vierailukäyntien myötäkään muutu näin 

myönteiseksi. Mutta jo niinkin pieneltä vaikuttavat käytöksen muutokset kuin oppiminen tietyissä 

paikoissa, kuten vaikkapa virastoissa ottamaan lippalakki pois päästä, ovat merkittäviä nekin. Täyskom-

petentti ”kansalaisuus” yhteiskunnassa edellyttää kuitenkin tiettyjen minimikäytöstapojen hallitsemista 



– ainakin tarpeen tullen – ja niitäkin projektin aikana opetettiin ja myös jonkin verran opittiin, vaikka 

oppimisvastaisuus oli paikoin aktiivista.  

 

Elämänhallinnan lisääntymisen kannalta projektiin osallistumisella oli toivottua vaikutusta useimpien 

nuorten kohdalla. Vuorokausirytmin ”reivaaminen” tahtiin, jossa nukutaan yöllä, herätään aamulla ja 

valvotaan päivällä, merkitsi useimmille muutosta aiempaan. Kaikki olivat olleet joko työttöminä ja 

vailla koulutuspaikkaa ennen projektia, ja tällöin ”rytmi” helposti menee nurinkuriseksi. Opiskelu- ja 

työelämään siirtymisen sekä elämänhallinnan kannalta laajemminkin on tärkeää, että tällaisesta rytmistä 

on päästy irti. Lähes kaikki nelosprojektin nuoret onnistuivat siinä. Kaksi nuorta, jotka eivät oikein 

saaneet vuorokausirytmiään normalisoitua projektin ”tahtiin”, keskeyttivät. 

 

Suhde päihteisiin kietoutuu elämänhallintaan mitä suurimmassa määrin. Yhtenä projektin tavoitteena oli 

tukea nuoria myös entistä päihteettömämmässä elämässä. Nuoria pyydettiin projektin lopussa täytetyssä 

lomakkeessa arvioimaan myös päihteidenkäytössään tapahtuneita muutoksia. Nuoret eivät arvioineet 

alkoholinkäyttönsä juuri muuttuneen suuntaan tai toiseen, eivätkä he tuoneet sellaista ilmi myöskään 

tekemissäni kvalitatiivisissa haastatteluissa. Kenelläkään heistä ei ollut varsinaista vakavaa alkoholion-

gelmaa, mutta ”suomalaistyylinen alkoholinkäyttö” joskus hankittavine humalatiloineen ei heiltä 

poistunut. Suomessa onkin piireistä riippumatta vaikeata harjoittaa yleiskulttuurin vastaista ”henkilö-

kohtaista alkoholipolitiikkaa”, absolutismia ja humalakielteisyyttä.  

 

Kasvava huumeiden käyttö on myös Kouvolan seudulla suuri ja lisääntyvä ongelma. Huumeidenkäytös-

tä ei esitetty projektin arviointilomakkeessa kysymyksiä, mikä olikin järkevää, sillä käytön kriminaaliu-

den vuoksi ei kukaan tunnistettavissa oleva ihminen, joka mahdollisesti käyttää edes joskus huumeita, 

kuitenkaan vastaisikaan kysymyksiin rehellisesti. Sen sijaan huumetematiikasta käytiin paljonkin 

epämuodollisia (ja äänittämättömiä) keskusteluja: milloin ohjaajien ja nuorten, milloin tutkijan ja 

nuorten kesken.  

 

Koska huumekysymys on äärimmäisen tulenarka mm. siten, että käyttäjäksi tai kokeilijaksikin 

leimautuminen voi vaarantaa nuoren tulevaisuuden, puhun asiasta tässä pelkästään yleisellä ja harkitun 

epämääräisellä tasolla. Kouvolan seudulla huumekauppa on vilkasta niin hasiksen kuin ns. kovempien-

kin huumeiden kohdalla. Ei siis liene yllätys, että muutamat projektin nuorista olivat olleet jonkinlaisis-

sa kosketuksissa huumekulttuuriin, varsinkin ns. miedompien huumeiden käyttöön tai käyttäjiin. Näistä 

asioista ei keskusteltu nuorten kanssa projektissa ”sormea heristäen”, vaan nimenomaan ilman 

moraalista paniikkia. Kaikesta päätellen juuri näiden nuorten kanssa tämä olikin oikea linja.  

 

Edellistä väitettä puoltaa seuraava onnistunut puuttuminen, interventio. Yhdessä vaiheessa projektia 

muutama nuorista sekaantui tai oli ainakin lähellä sekaantumista ns. kovempiin aineisiin (jätän 



menemättä yksityiskohtiin). Prosessia läheltä seuranneena rohkenen olettaa, että ilman projektia nämä 

nuoret olisivat mitä todennäköisimmin päätyneet ns. kovien aineiden toistuvien kokeilujen pariin tai 

vakituisiksi käyttäjiksi. Nuorten ”touhu” huomattiin projektin ohjaajien (Susanna Ahon ja Osku Lakan) 

toimesta ajoissa – eikä liian myöhään – ja asiaan myös puututtiin. Vakavasta epäillystä ns. kovien 

aineiden kokeilun suhteen käytiin pitkiä keskusteluja suljettujen ovien (projektia ohjanneiden nuoriso-

työntekijöiden ja kyseisten nuorten kesken; en ollut niitä kuulemassa, mutta niiden sisällöstä raportoitiin 

minulle).  

 

Projektissa vallinnut aiempi hysterisoimattomuus mahdollisista joskus tapahtuneista ”pilven” kokeiluis-

ta oli mitä ilmeisimmin tukemassa sitä vakuuttavuutta ja vaikuttavuutta, joka ”kovien aineiden” kanssa 

”leikkimiseen” puuttumisella oli projektissa. Nämä nuoret olivat vähintäänkin nähneet ”pilvenpolttelua” 

sekä toisaalta kokeneet läheisen ihmisen kuolemisen heroiiniin. Oletan – myös heidän kanssaan itse 

käymieni pitkien keskustelujen pohjalta – että liioittelevia kauhukuvia maalaileva ns. saarnaaminen 

tyyliin ”yksikin hasispiipullinen on kuolemaksi” olisi lähinnä naurattanut heitä ja tehnyt ”kovista 

aineistakin” varoittamisen tyhjäksi puheeksi. (Ks. STM/ Nuorten huumeiden käytön ehkäisytoimikun-

nan mietintö, 2000 ja keskustelu realististen ja spesifien huumeinterventioiden ja juuri niiden tehokkuu-

desta.) 

 

Juuri projektissa vallinneessa realistisessa ilmapiirissä tapahtunut ilmeisesti muutaman nuoren ”kovien 

aineiden” kokeilu jäi asiasta järjestetyn vakavan keskustelun jälkeen siihen (ainakin sillä erää). Tämäkin 

kertoo osaltaan ”Elämysten kautta ammattiin” -projektin tuloksellisuudesta, ei vain inhimillisesti, vaan 

myös taloudellisesti; tiedetäänhän, mitä yksikin kovien aineiden käyttäjä yhteiskunnalle maksaa. 

 

Tukiessaan elämäntilanteidensa puolesta tavallista potentiaalisempia huumeiden ongelmakäyttöön (ks. 

STM:n mietintö 2000, 5) ajautuvien nuorten elämänhallintaa laajemminkin, projektilla on suurempaa-

kin, kuin muutamaan yksittäiseen nuoreen liittyvää merkitystä huumeiden vastaisen toiminnan saralla. 

Projektissahan tuetaan nimenomaan muulla tavoin mielekästä ja jännittävääkin – kuin päihteiden 

täyttämää – elämää ja toimintoja,  siis esimerkiksi monenlaisia harrastuksia ja elämysten hankintaa 

ilman päihteidenkäyttöä. Kun projektiin osallistuvista nuorista ainakin osa on vielä ystäväpiiriensä 

”mielipidejohtajia”, asennemuutoksen kerrannaisvaikutukset ovat itse projektiin osallistuvia nuoria 

laajemmalla.  

 

On kuvaavaa, että Kouvolan (rikosrekisteriä, huumekokeiluja yms.) omaavien ”kovisnuorten” piirissä 

”Elämysten kautta ammattiin” -projektiin osallistumista pidettiin ”makeena” pikemminkin kuin 

nolosteltavana asiana. (Esimerkiksi projektiin pääsyn mahdollisuutta kyseltiin kavereilta kuullun 

perusteella; projektin tunnuksia kantavaa lippalakkia pidettiin ylpeydellä päässä projektin jälkeenkin, 

yms.)  



 

On mahdotonta päätellä tarkasti, millainen merkitys tällaisella – myönteisten päihteettömien elämysten 

kokemisella ja arvostamisella – on nuorten myöhemmän elämän päihteiden käytön tai päihteettömyyden 

kannalta. Päihdeasioissa, niin kuin elämässä laajemminkin, on mittaamattoman monta ns. väliin tulevaa 

muuttujaa. Kuitenkin, jos ja oletettavasti kun projektilla on jokin pitkäaikaisvaikutus nuorten suhteeseen 

päihteisiin, se lienee pikemminkin, jos ei nyt täysin alkoholitonta, niin ainakin huumeetonta elämänta-

paa tukevaa kuin päinvastoin.  

 

”Elämysten kautta ammattiin” -projektin sisällöllistä rakennetta – omaperäistä elämysretkien, yhteis-

kunnan instituutioihin tutustumisten, harrastuskokeilujen ja työharjoittelujakson yhdistelmää – voi 

arvioida saavutettujen tulosten suunnasta (ns. tulosevaluaationäkökulma), kuten edellä on varovaisesti 

tehty. Toinen mahdollinen näkökulma suuntaa katseen projektin sisällön ja käytännön toteutuksen 

toimivuuteen (ns. prosessievaluaationäkökulma): sujuvuuteen ja toisaalta kompastuskiviin.  

 

Jos tai kun projektia on tarkoitus jossain muodossa jatkaa ja/tai jos ajatellaan projektin sisällön, 

”mallin”, siirrettävyyttä laajemmallekin, muihinkin projekteihin, on tulosten ja sujuvuudenkin tarkastelu 

tärkeää.  

 

Edellä on tullut jo esiin, että niin sanotusta tulosnäkökulmasta, punniten projektiin satsattuja yhteiskun-

nan varoja / saavutettavia tuloksia, projekti on mitä ilmeisimmin ”plussan puolella”. Ensinnäkin projekti 

on omiaan pitämään ainakin muutaman hyvin lähellä huumeidenkäyttöä elävän nuoren (taustamuuttuji-

en perustella hyvin potentiaalisesti huumeiden piiriin joutuvan, ks. STM/ 2000, 5) irti ainakin ns. kovien 

huumeiden käytöstä, jos ei varmuudella hasiksesta. Jo tätä voi pitää tuloksena, joka kertoo projektin 

maksavan itsensä yhteiskunnalle ”takaisin”.  

 

Neljännen projektin nuorista peräti neljä (kahdeksasta aloittaneesta) haki, pääsi ja myös lähti opiskele-

maan. On kuitenkin mahdotonta mennä arvelemaan, kuinka moni saattaa opintonsa loppuun. Aiemmista 

kolmesta ”E.K.A.” -projekteista muutamat opiskelemaan lähteneet ovat sittemmin keskeyttäneet 

opintonsa (esimerkiksi kolmosprojektilaisista puoli vuotta projektin jälkeen yksi viidestä opinnot 

aloittaneesta). Opintojen keskeyttäminen ei aina kuvasta elämänhallinnan ongelmia tai ”epäonnistumis-

ta”, vaan se voi kuvastaa myös alan löytämisen vaikeutta. Myöskään haluttomuutta opiskella jossain 

oppilaitoksessa peruskoulun jälkeen ei voi pitää ”epäonnistumisena”; kaikki eivät yksinkertaisesti halua 

opiskella asioita (myös) kirjoista, eikä liene järkevää myöskään pakottaa kaikkia ihmisiä sellaiseen. 

Lisäksi, jos oppimista ylistetään: myös työelämässä voi oppia.  

 

Osa nuorista on hakeutunut ”Elämysten kautta ammattiin” -projektin käytyään työmarkkinoille – 

nelosprojektilaisista kaksi; samoin ykkös- kakkos- ja kolmosprojektilaisistakin muutama kustakin. 



Ammattikouluttamattoman nuoren työura on useiden selvitysten mukaan helposti pätkittäinen; sellaisia 

työuria on ollut myös työelämään hakeutuneilla ”Elämysten kautta ammattiin” -ykkös- kakkos- ja 

kolmosprojektin käyneillä nuorilla. Näistä osa suuntautuu työelämään edelleen toiveikkaasti ja 

tarmokkaasti. Sen sijaan yksi-kaksi kustakin projektista, siis projektin loppuun käyneistä (yhden-kahden 

keskeyttäneen lisäksi) on päätynyt vakavampiin elämänhallintaongelmiin päihde- yms. kierteineen.  

 

”Elämysten kautta ammattiin” -projekti ei voi siis auttaa ja tukea kaikkia – kuten eivät näemmä mitkään 

tähänastiset Suomessa koetellut projektit (ks. esim. Nyqist 1991; Lindfors 1996). Kotiolot ja/tai 

asunnottomuus, musertavat lapsuuden kokemukset, siihenastinen päihteidenkäyttöhistoria tai nämä 

kaikki yhdessä näyttävät tuottavat joskus sellaisen alaspäin painavan ”taustamuuttujapatteriston”, jonka 

voimaa ei millään projekteilla murreta. Ykkös-, kakkos- ja kolmosprojektin loppuun käyneiden, 

projektin jälkeen aloitetut opintonsa keskeyttäneiden joukossa on sekä edelleen alaansa etsiviä, 

vaihtelevia ”pätkätöitä” tekeviä että muutama, joiden elämänhallinta horjuu (asunnottomuuden, oman 

tai omien vanhempien tai sekä-että päihteidenkäytön myötä).  

 

Niin sanotusta prosessievaluaationäkökulmasta ”Elämysten kautta ammattiin” -mallilla – siis elämysret-

kien, työharjoittelujakson, harrastuksiin, oppilaitoksiin ja tiettyihin virastoihin ynnä muihin tutustumis-

ten sekoituksella – on sekä hyvät että toisaalta hieman ongelmalliset puoleensa. Pelkkien (ää-

ri)elämysten tarjoaminen ei ole niin yhteiskuntaan integroivaa kuin mitä tämä projekti näyttää olevan 

(vrt. esim. Lokki-projektin kokemukset, ks. Nyqvist 1990). Toisaalta taas pelkät yhteiskunnallisiin 

instituutioihin ja erilaisiin ammatteihin yms. tutustumiset eivät projektin pelkkänä/ainoana sisältönä 

toimisi, koska nuorten mielenkiinto ei kerta kaikkiaan pysyisi yllä (tästä olen vakuuttunut viimeistään 

havainnointini jälkeen). 

 

Toisaalta yhdistelmässä on tiettyjä ongelmia: nuoret pitävät elämysretkistä, harrastuskokeiluista yms. ja 

toisaalta pääsääntöisesti lähes inhoavat virastokäyntejä yms. – tai ainakin nurisevat niistä. Tosin 

tekemissäni aiempien projektien nuorten haastatteluissa tuli esiin, että jälkeenpäin, kun projektista on jo 

kulunut aikaa, virastokäynneilläkin nähdään arvonsa ja paikkansa projektin kokonaisuudessa. Joka 

tapauksessa projektin moniaineksisuudesta seuraa tiettyä hajanaisuutta ja jopa hoppuilua – omaksutta-

vaa asiaa ja pohdittavia elämyksiä on niin paljon, ettei niitä ehditä aina parhaalla mahdollisella tavalla 

”sulatella”, eikä keskustella niistä tarpeeksi. Vähempikin riittäisi.  

 

Yhdeksi ratkaistavaksi kyseisen ”yhdistelmämallin” ongelmaksi jää, miten ”ei-elämyksellinen” osuus 

projektissa saataisiin jotenkin motivoivemmaksi nuorille. Yksi mahdollinen keino olisi ottaa nuoria 

huomattavasti enemmän projektin sisältöä koskevaan ideointiin mukaan.  

  



Tiivistävästi nuorten opiskelevuus- ja työssäolotilanteissa tapahtuneiden muutosten perusteella voi 

sanoa, että projektin myötä suurin osa siihen osallistuneista nuorista aktivoitui ja motivoitui opiskele-

maan ja/tai ainakin rakentamaan elämäänsä projektin tavoitteiden suuntaisella tavalla, jos ei täydellisesti 

niin osittain (akselilla: parhaimmillaan opiskelupaikan ja -motivaation löytäminen, asunnon hankkimi-

nen, elämänhallinnan huomattava lisääntyminen ja vähintäänkin kovien huumeiden käytöstä pidättäy-

tyminen). Jokaisen projektin aloittaneen nuoren kohdalla tämäkään ei toteutunut (kussakin järjestetystä 

neljästä projektista 2-3 kahdeksasta keskeytti tai jouduttiin irtisanomaan projektista; luku on hyvin 

lähellä niin ”Lokki”-projektin kuin ”SEVERI”-projektinkin keskeyttäneiden osuutta; ilmeisesti lähes 

jonkinlainen vakio syrjäytymisenvastaisissa nuorisoprojekteissa).  

 

Nuorista suurimman osan kohdalla projekti kuitenkin tuottaa toivottua tulosta, joko täydellisesti tai 

osittain. Näin ollen projekti on, tietyistä ongelmistaan huolimatta, teknisestä panos-

tuotosnäkökulmastakin katsottuna puollettava. 

 

Nuoret itse kokevat ”Elämysten kautta ammattiin” -projektin niin myönteisenä, että inhimillisestä 

näkökulmasta se on kannatettava ehdottomasti. On paljon puhuvaa, että nuorille kunkin puolen vuoden 

projektirupeaman lopuksi tehdyssä kyselyssä projektia kokonaisuutena ennen kaikkea kehutaan, ja 

jokainen kvalitatiivisesti ja luottamuksellisesti haastattelemani nuori toivoi projektin voivan jatkua, että 

”vielä jotkut muutkin nuoret saisivat kokea jotain yhtä hyvää.” 

  



7. Kehittämisehdotuksia 
 

 

1. Ohjelman runsasta ja äärimmäisen monipuolista ohjelmaa olisi syytä karsia ja tiivistää niin, että 

”sälämäinen” kokonaisuus muuttuisi koherentimmaksi. Jos asioita, teemoja ja toimintoja olisi vähem-

män, niihin voitaisiin paneutua perusteellisemmin ja silloin niissä ehkä myös opittaisiin ja omaksuttai-

siin asioita tehokkaammin.  

 

2. Keskustelevuutta, toimintojen ja vierailukäyntien herättämien tunteiden ja ajatusten läpikäyntiä 

puhumalla olisi aiheellista lisätä, tai sen lisäämistä ainakin miettiä. Vaikkei puhuminen kaikkia ihmisiä 

yhtä paljon inspiroikaan, ainakin osa nuorista saisi projektista tällä tavoin irti vieläkin enemmän.  

 

3. Tehokkaampaa yksilöiden tukemista heidän ongelmissaan olisi syytä kehittää, vaikka se onkin 

vaikeata ryhmätoiminnan puitteissa ja kahden työntekijän voimin. Ainakin joitakin yksilöiden entistä 

suuremman tukemisen muotoja voisi miettiä.  

 

4. Niin sanotusti ei-elämyksellisten elementtien, kuten virastokäyntien, koulutusjaksojen ja oppilaitok-

siin tutustumisten motivoivuutta nuorille pitäisi yrittää lisätä; nyt niiden ”tylsyys” erittäin inspiroivien 

elämyksellisten osioitten lomassa korostui niin, että tästä alkoi aiheutua nuorten poissaoloja ja ainakin 

alituista, vähintäänkin muutamien nuorten ylläpitämää ”nurinaa”. 

 

 



LIITEET 
 
 
LIITE 1 
 
 

Kun lähdin ”kentälle”, tekemään tutkimusta ”Elämysten kautta ammattiin” -projektista syyskuun 1999 

alussa – puoleksi vuodeksi Kouvolaan, mukaan ”projekti nelosta” osallistuvasti havainnoimaan – en 

ollut selvillä siitä, mitä kaikkea lähden arvioimaan ja mistä näkökulmasta. Tällainen tilanne ei ole 

tavaton evaluaatiotutkimuksessa, varsinkin kun koko tutkimusala on koko ajan liikkeessä ja muutoksen 

tilassa ja se, mitä evaluaatiolta katsotaan voitavan edellyttää, vaihtelee.  

 

Yhden selkeän jaottelun mukaan evaluaatiotutkimus voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin: formatiiviseen 

evaluointiin, tulosevaluointiin sekä prosessievaluointiin (ks. Holmila 1999). 

 

Lyhyesti: formatiivisessa evaluoinnissa tutkija on mukana evaluoitavassa prosessissa niin, että hän voi 

prosessin kuluessa esittää huomautuksiaan, kritiikkejään, korjaus- ja parannusehdotuksiaan jne. Sen 

avulla varmistetaan, että toiminta on haluttua, hyvin suunniteltua ja toteutettua (mts. 54-55). Kun lähdin 

Kouvolaan, tällaisesta asetelmasta ei ollut sovittu – tosin en ollut hoksannut sellaista itse ehdottaakaan, 

koska evaluaatiotutkimus oli minulle uutta. Näin ollen ns. kentällä en kokenut luontevaksi yrittääkään 

ottaa tällaista roolia. Koska tällaisesta ei ollut sovittu, tutkijan neuvojaksi ja saati ”kaikkitietäväksi” 

kommentaattoriksi heittäytyminen olisi syystä voinut herättää ihmetystä ja ärsyyntymistäkin kentän 

työntekijöissä.  

 

Tällaisenkin evaluaation mahdollisuus minulle tuli mieleen jossain vaiheessa prosessia – varsinkin 

joskus, kun näin tehtävän jotakin tavalla, jonka olisin itse katsonut järkeväksi tehdä toisin. Mutta 

toisaalta: minua ei ole koulutettu enkä ole myöskään vuosien kokemusten myötä kasvanut nuoriso- eikä 

sosiaalityöntekijäksi toisin kuin taas ”Elämysten kautta ammattiin” -projektin vetäjät Susanna Aho ja 

Osku Lakka. Täten silloinkin, kun minun olisi tehnyt mieli sanoa jotakin kriittistä tai ehdottaa, että jokin 

asia tehtäisiin toisin, itsereflektoiva puoleni muistutti minua siitä, että ehkä sittenkin vetäjät tietävät 

paremmin kuin minä. Loppujen lopuksi kuuden kuukauden lähes taukoamattoman osallistuvan 

havainnoinnin aikana sanoin joskus jotakin kriittistä tai kommentoida itse toimintasuunnitelmia, mutta 

ehdottoman pääsääntöisesti pysyttelin päätöstenteosta sivussa.  

 

Summatiivinen evaluaatio on arviointitutkimuksen tyyppi, jossa tutkija tarkastelee ja kuvailee raportis-

saan jälkikäteen sitä, onko toiminta ollut ”haluttua, hyvin suunniteltua ja oikean suuntaista” (Holmila 

1999, 55). Tällaisen elementtejä tässä raportissa on jonkin verran. Kuitenkin esimerkiksi toiminnan 

”oikean suuntaisuudesta” on välillä vaikeata sanoa arviota – esimerkiksi: edistääkö joku tietty toiminta, 

jollaisesta minä en pidä, mutta joka ohjaajien mielestä on perusteltua (esim. laser-aseilla toisten 



ampuminen) lopulta nuorten elämänhallintakykyjen kasvua vai ei, sitä on nähdäkseni mahdotonta sanoa. 

Siksi en lähde tässä raportissa systemaattisesti arvioimaan projektin lukuisia yksittäisiä toimintoja, 

erillään toisistaan, niiden mielekkyyttä tavoitteen saavuttamisen kannalta. Sen sijaan pyrin arvioiman 

projektia kokonaisuudessaan.  

 

Näin ollen se evaluaatiotutkimuksen tyyppi, jota tutkimukseni lähinnä edustaa, on prosessievaluaatio. 

Arvioivuus ei ole kuitenkaan tämän raportin pääpainopiste – tarkoituksena on pikemminkin toisaalta 

kuvailla, toisaalta pohtia projektia kokonaisuudessaan. Mitkä olivat projektin pääideat, pedagogiset 

”johtotähdet”? Entä käytännön toteutuksen pääpiirteet? Miten projektia käytännössä ja päivittäin 

toteutettiin – mitä siinä koettiin, millaisia erityisiä onnistumisia tai ongelmia kohdattiin – ja miten 

pulmatilanteista selvittiin, paremmin tai huonommin? Miten nuoria tuettiin; milloin tukea näytti olevan 

liian vähän ja mistä syistä? 

 

Ns. tulosevaluoinnista pidättäytymiselle on painavia syitä. Tiettyjen nuorten syrjäytymiskehitystä 

pysäyttämään tarkoitetun projektin ”tehon” voisi tiukasti ottaen arvioida vasta sitten, jos tietäisi, mitä 

näille nuorille olisi tapahtunut ilman projektia – ja se on melko mahdotonta (ks. tarkemmin Lähteenmaa 

1999). Tosin esim. tilastojen valossa voi tarkastella sitä, mitä tyypillisesti tapahtuu nuorille, jotka elävät 

tietynlaisessa tilanteessa. Jos nuoren peruskoulun jälkeinen koulutus on keskeytynyt tai jäänyt 

aloittamattakin, hän on työttömänä, tukena ei ole turvallisia aikuisia ja lähipiirissä käytetään huumeita 

ja/tai tehdään rikoksia, on melko todennäköistä, että tällaisen nuoren elämänhallinta luisuu käsistä 

pahemman kerran. Se ei kuitenkaan ole varmaa.  

 

On siis lopulta mahdoton sanoa, johtuuko se, että projektin käyneistä nuorista useimmat eivät ole ns. 

syrjäytyneet, vaan päinvastoin heillä menee ulkoisilla mittareilla arvioiden hyvin, juuri projektista. 

Todennäköisesti sillä on jotakin tekemistä asian kanssa, mutta sitä on mahdotonta tiukasti todistaa. Siksi 

”tehopisteiden” päätteleminen sillä perusteella, että ”niin ja niin monen” syrjäytymiskehitys pysähtyi 

olisi hieman huteralla pohjalla. (Kuitenkin on toki niin päin, selkeämmin, että jos tämäntyyppisen 

useamman kerran järjestetyn projektin jälkeen toistuvasti kaikki siihen osallistuneet nuoret nimenomaan 

luisuisivat pitkään työttömyyteen, tai vielä huumeidenkäytön ja rikoksen poluille, voisi sanoa, että 

projekti on epäonnistunut.) Tätä käsillä olevaa raporttia voisi siis luonnehtia pohtivaksi prosessikuvauk-

seksi.  

 

Muutin tutkimuksen tekoa varten puoleksi vuodeksi syyskuun alusta 1999 helmikuun loppuun 2000, eli 

nelosprojektin ajaksi, projektin toteutuspaikkakunnalle Kouvolaan ja olin mukana sen toiminnoissa 

viikottain pääsääntöisesti neljänä päivänä viidestä, ja lisäksi mukana kaikilla isommilla – siis yön yli 

kestävillä – retkillä. Pidin tutkimuspäiväkirjaa, johon kirjoitin joka päivä jotakin, joskus enemmän, 

joskus vain hajahuomiota. Lisäksi mieleeni tallentui tietenkin paljon sellaistakin, pieniä keskusteluita, 



ilmeitä, tunnelmia, jne., joita ei ole kaikkia voinut dokumentoida. Tein myös äänitettyjä haastatteluja 

kaikista projektin nuorista – alussa, keskellä toteutusta sekä lopussa (paitsi kahdesta keskeyttäneestä). 

Käytössäni on myös nuorille projektin vetäjien toimesta tehdyt alku- loppukyselyt niin tästä nimen-

omaisesta projektista kuin kolmesta aiemmin toteutetusta projektistakin. Kirjallisena materiaalina ovat 

lisäksi olleet ns. projektikansiot, joissa on mm. nuorten työharjoittelussaan saamat työtodistukset yms. 

dokumentteja, myös projektiin hallinnointiin ja taloudenpitoon liittyvät dokumentit. Olen osallistunut 

myös projektin yhteistyötahojen ja projektien vetäjien yhteisiin kokouksiin sekä haastatellut erikseen 

projektin keskeisimpiä taustavaikuttajia ja alullepanijoita, sivistystoimen tarkastaja Pekka Vihervuorta 

ja poikatyöntekijä Pekka Laamasta1.  

 

Ohessa liitteenä projektin loppupalautekyselyistä tehty kooste (julkaistu alun perin E.K.A.-projektin 

loppuraportissa 2001). Siihen on koottu projektinsa loppuunsaattaneiden, yhteensä viiden projektin 

nuorten kommentit ja näkemykset  ”Elämysten kautta ammattiin” -projektin hyvistä ja ongelmallisista 

puolista. Kyselylomakkeen on saanut täyttää nimettömänä, ja kun se on täytetty vielä projektin lopuksi, 

nuorten kommentit eivät liene mielistelyn tms. sävyttämiä, vaan kertovat nuorten todellisista projektia 

koskevista näkemyksistä. Ne ovat hyvin samansuuntaisia, kuin millaisen kuvan sain kvalitatiivisissakin 

haastatteluissani: projektissa nähdään joitain ongelmia, mutta se koetaan viime kädessä ehdottoman 

myönteisesti.   

                                                                 
1 Yritin haastatella myös Kouvolan seurakunnan kirkkoherraa: hänellä oli rooli projektin taustahona sikäli, että Opetusminis-
teriön projektille antama tuki ”kierrätettiin” projektin vetäjän Susanna Ahon palkkana ja muina kuluina seurakunnan kautta. 
Kirkkoherran, yhdessä seurakunnan talousjohtajan kanssa, tiedettiin suhtautuvan projektiin vähintäänkin ambivalentisti ja 
aiheuttaneen muutamia hankaluuksia projektin pyörittämiselle. Ehkä juuri siksi haastattelusta sopiminen kirkkoherran kanssa 
olikin hyvin vaikeaa ja ko. haastattelu jäi tekemättä. 
 



LIITE 2 
 
 

PALAUTEKYSELYN YHTEENVETO 

 

”Elämysten kautta ammattiin” 

Seikkailuprojekti 12.8.1996-9.10.2000  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projektin päättyessä haluamme saada projektissa olleilta palautetta kuluneesta puolesta vuodesta. 
Vilpitön, totuudenmukainen palaute on erittäin tärkeää tulevia Elämysten kautta ammattiin -tyyppisiä 
projekteja suunniteltaessa. Siksi toivomme sinun vastaavan huolellisesti ja totuudenmukaisesti alla 
oleviin kysymyksiin. Palautekaavake käsitellään luottamuksellisesti. 
 
A)1. PROJEKTIN AIKATAULU Joka arkipäivä 9.00 -15.00. 

(rasitti mielestäsi paras vaihtoehto) 
 
- LIIAN TIUKKA 
22 SOPIVA 
1 LIIAN VÄLJÄ 
 
EHDOTUKSENI TYÖPÄIVÄN KELLONAJOISTA: KLO 10.00 -16.00, 8.00 -16.00, toi on ihan hyvä, 

tulihan siihen joskus aina vaihtelua. 
 
2. PITEMPIÄ RETKIÄ, JOILLA YÖVYTÄÄN OLI 
 
1  LIIKAA 
18  SOPIVASTI 
1  LIIAN VÄHÄN 
 
3. PROJEKTIN KESTO: 
Kuuden kuukauden projekti 
 
-  LIIAN PITKÄ 
11  SOPIVA 
12  LIIAN LYHYT 
 
KOMMENTTEJA PROJEKTIN AIKATAULUSTA YM:  
-Aikataulu ihan hyvä.  
-Aikataulu on pitänyt ihan hyvin ja muutenkin hyvä aika (tammi-heinä) kun voi tehdä talvi 
ja kesäjuttuja.  
-Ois voinu kestää vähä kauemmin, ois tultu jotain kesäjuttujakii, nyt ei oo parii kuuhu mitää tekemist 
jos ei saa mitää töitä.  
-Puol vuotta ei riittäny.  
-Liian paljon Brankulla "loikoilua". 
-Kaikki OK.  
-Muuten hyvä, mut välit liikaa aikaa, ettei tehty mitää. 
-Ois varmaan ollu parempi, jos oltais tultu klo 10.00: neen, joka päivä, ehkä sit ei ois oltu niin paljo 
poissaoloja. 
-Niinkun sanottu, ois oltu kiva kun ois kestäny pitempään, tää aika on ollu elämäni parasta.  
-Sopiva 
 
B) PROJEKTIN OHJELMA: Hyviä 



 
1. MITKÄ OLIVAT MIELESTÄSI 3 PARASTA TAI MIELEENPAINUVINTA 
TUTUSTUMISKÄYNTIÄ, TOIMINTAA JNE.? 
1.  - Salpa Safari X 5 

- kiipeily X 2 
- Lappi X 2 
- laskuvarjohyppy x 3 
- ratsastus 
- koskenlasku 
- kesävaellus 
- matkat X 2 
- Saksan reissu 
- Janne Perälä (ralliautoilu) 
- Pohjanmaalla oli ihan kivaa 
- Kuusamon matka 
- Turun reissu 
- Korkeasaari 

 
2.  - moottorikelkkailu X 7 

- Saksan reissu X 2 
- Lapin reissu X 2 
- laskuvarjohyppy 
- melonta 
- biljardi 
- helmikuun 12. -13. Päivä (2. Projekti) 
- Formula Center 
- laskeutuminen 
- vekara jäi mieleen, oli ihan kiva päästä kattoon armeijan toimintaa. 
- kaikki kiipeilyt 
- Kuusamo, yleensäkin kaikki tehdyt reissut 
- mikro-autoilla ajo 
- Olhavan reissut 

 
3. -ralliautoilu X 3  

- Formula Center X 3  
- Kuusamo X 3  
- Lapin reissu  
- laskeutuminen Olhava  
- jätevedenpuhdistamo  
- Saksala  
- palolaitos juitska  
- talouskurssi  
- toukokuun 6. (2. Projekti)  
- ammunta  
- moottorikelkkailu  
- tandemhyppy  
- jeeppi safari  
- Saksan matka (ilmasix pääs ulkomaille, aika hienon) ja moottorikelkka-ajelu oli  
  mahtavaa  
- kanootti retki X 2 

 
2. MITKÄ 3 HUONOINTA 
1. - pilkkikilpailut X 2 

- videokuvauksen perusteet X 2 
- Kela X 2 



- Pekan vene 
- Kiasma 
- Lapin toinen matka (kävely) 
- museot 
- huumevalistus 
- venereissu (makas vuorokauden pienes sumpus paikoillaa, ei mitää mieltä) 
- kuluttajaneuvonta 
- velkaneuvonta 
- sossu 
- ammattikouluun tutustuminen 
- ratsastus 
- Anjalan amis 
- hautausmaa 
- virastokäynnit 

 
2.  - pilkkikisat X 3  

- videokuvauskurssi X 2  
- KELA: an tutustuminen X 3  
- sukellus  
- Saimaan talvikalastus  
- Työkkäri  
- amis  
- työpaja  
- melonta  
- Lapin reissu (ei ollu kauheen kivaa palella jossain metäs kipeään)  
- Saksala  
- perheneuvontakeskus  
- en osaa nyt oikee sanoo, ei tuu heti mitää mielee. 

 
3. - sossu X 2 

- Kiasma 
- pilkkikisat 
- talouskurssi 
- pitkäsiimalla kalastaminen 
- hiihtäminen 
- kierrätys 
- Pekan veneen hionta 
- kyttis 
- Ei ollut yhtään huonoa, oli vain vähemmän kiinnostavia. En vastaa!!! 
- Tylsät tutustumiset johki laitoksiin. 
- kuluttajaneuvonta 
- laivaretki 
- KELA 
- kokkikurssi 
- kurssin päätös 
- Kuusamo 
- Juoksija-lehden tutustuminen 

 
3. MITKÄ OLIVAT MIELESTÄSI 3 OPETTAVAISINTA TAI HYÖDYLLISINTÄ 
TUTUSTUMISKÄYNTIÄ, TAPAHTUMAA TAI TOIMINTAA PROJEKTIN AIKANA? 
1. - ensiapukurssi X 5 

- Lappi X 2 
- merivartiosto 
- Prisman häkämittaus 
- kävelytesti 



- J. Salakka 
- armeijassa käynti 
- työharjoitteluviikko 
- Janne Perälä (ralliautoilu) 
- Saksa 
- teatteri, esiintymis- ja ilmaisutaito 
- koskenlasku 
- ruokakurssi 
- palolaitos 
- ne oli kaikki, kaikkea noista... ainakin luulisin niin... 

 
2. - Lapin vaellus X 3 

- puukon teko 
- kiipeily 
- poliisi 
- ensiapu X 2 
- palokoulutus X 2 
- oppisopimus 
- Kela, sosku, työkkäri? ! 
- koulut 
- moottorikelkkailu 
- ? 
- Utti (helikopterilennosto) 
- itsepuolustuskurssi 

 
3.  - palo- ja pelastuskoulutus X 2 

- A-klinikka 
- EA1 Puhjossa 
- Tykkimäen terraario 
- oppisopimus 
- ruokakurssi 
- Oskun säätäminen 

  - Kuusamon vaellus 
- ? X2 
- mikroautot 

  - Vekaranjärvi 
---- 

  - Ei nyt oikein tu mielee muuta "opettavaist" (palolaitos ois varmaan ollu mutkun en ollu  
siäl) kylhän tääl oppi kuitenkii jotain uusii asioita, mut ei nyt tuu just mielee  
- rippikoulu  

  - hätäkeskus 
 
4. MIHIN OLISI MIELESTÄSI PITÄNYT KIINNITTÄÄ ENEMMÄN HUOMIOTA 
OHJELMAN SUUNNITTELUSSA? 
- En osaa sanoa  
- Siihen, että kaikki olis ollu varmaa, ku välil ei ollu mitään tekemistä, jos joku juttu ei onnistunukkaan, 
olis aina pitäny olla varasuunnitelma siis jotaan muuta tekemistä varalle.  
- Täsmällisyyteen, juttujen suunnitteluun ja toimivuuteen ja siihen, että kaikki olisivat olleet säännölli-
sesti paikalla.  
- Liikaa Brankkarilla jumitusta.  
- Lusmuiluun.  
- Jotakin ohjelmaa joka päiväksi!!! Ei Iuppoaika Brankkarilla.  
- Ajantappamiseen 
- Ei mihinkään! Kaikki oli ihan hyvin suunniteltu! Reissuilla olis saanu olla enemmän taukoja!  
- Kulutusasiamiesjutut, velkaneuvottelut, ja kaikki sellaset ois voinu jäähä pois, ne ei koskenu meit ees 



mitenkää, niitten tilalle jotain kiinnostavaa.  
- Eipä tuu miälee.  
- Taaskaan ei ole oikeen mitään sanomista...  
- Ihan ok. 
 
5. MITÄ MIELESTÄSI PUUTTUI PROJEKTIN OHJELMASTA? OLIKO JOTAKIN LIIKAA?  
- EI!  
- Liikaa B-rankkarilla ilman tekemistä.  
- Liikaa B-rankkarilla jumitusta.  
- Ehkä oli liikaa näitä tylsiä tutustumiskäyntejä mutta kun ne on hyödyllisiä omalla tavallaan, et oon 
loppujen lopuksi täysin tyytyväinen.  
- Liian vähän kiipeilyä! Ei ollu mitään liikaa.  
- Ois voinu olla enemmän jotain päivän reissui, jäi monta paikkaa mihin ei menty vaikka piti.  
- Ei mitään merkittävää. 
- Enemmän moottoriurheilua 
- A-klinikkaan tutustuminen puuttui 
-- 
- Ihan ok. 
- I m sorry... 
- Poliisilaitokseen tutustuminen puuttui 
 
C) SINÄ ITSE JA TULEVAISUUS 
 
OVATKO ELÄMÄNTAPASI PROJEKTIN AIKANA 
(RASTITA) 
 
13  MUUTTUNEET 
9   PYSYNEET ENNALLAAN 
1  ei vastausta 
 
MERKKAA RASTI RUUTUUN, JOS OLET SAMAA MIELTÄ!  
OLE VASTAUKSISSASI ERITYISEN REHELLINEN MYÖS ITSELLESI 
VOIT VALITA USEAMMAN VAIHTOEHDON. 
 
6   OLEN TÄSMÄLLISEMPI KUIN ENNEN 
5  OLEN TUNNOLLISEMPI KUIN ENNEN 
6  OLEN KIINNOSTUNUT TULEVAISUUDESTANI JA VALMIS TEKEMÄÄN JOTAIN 

ASIAN ETEEN 
18  TAPANI JA ASENTEENI EIVÄT OLE MUUTTUNEET 
-  EN VÄLITÄ TULEVAISUUDESTA, VAAN YHTEISKUNTA ON VELVOLLINEN  

PITÄMÄÄN HUOLTA MINUSTA, EIKÄ MINUN TARVITSE TEHDÄ MITÄÄN SEN  
ETEEN 

 
PROJEKTI PÄÄTTYY PIAN. MITÄ AIOT TEHDÄ PROJEKTIN JÄLKEEN? MITÄ VOISIT 
KUVITELLA TEKEVÄSI 
a) Projektin päättymisen jälkeen 

- En tiedä X 4 
- Hakea töitä /olla töissä X 6 
- Pitää vapaata/ lomaa X 4 
- Heilaan kaksi viikkoa, jotain töitä. 
- Pitää lomaa! Ajaa ajokortin!! 
- Hommaan oman kämpän X 2. 
- Korjata autoja niin kuin ennenkin 
- Lorvia ja juoda Lindaa 
- Pitää hauskaa, ajella ympäriinsä, olla villi, vapaa ja aina valmis. 



- Loppukevää lusmuilen ja ajattelin ruveta käymää salille, ettei elämä olis tylsää (he-
ko,heko)  
- Armeijaan.  
- Laittaa autoja.  
- Menen luultavasti työharjoitteluun, on ainakin jotain tekemistä, ettei jää sängyn pohjalle 
makaamaan ja kuole tylsyyteen. Olis kyl kiva mennä kouluun pitkästä aikaa, mutta en oi-
kein tiedä mikä ois "oma ala"...!  
- kuukausi töitä teatterilla työllistämistuella – eli harjoittelua tai lorvintaa, jos en pääse 
kouluun... tai hankkia oppisopimuspaikan... 

 
b) noin puoli vuotta projektin jälkeen  

- Oppisopimukseen X 2  
- Kouluun tai opiskelemaan X 10  
- En tiedä X 4  
- Ettii työpaikan! Tai sit lähtä sinne Valkealan Jeesus mestaa nostaa numeroit!  
- Armeija  
- Lähteä Mikkeliin opiskelemaan ja panostaa siihen. 
-- 
- Se näkee sitte 
- Suoritta asepalveluksen loppuun 
- Jatkan luultavasti harjoittelua, tai sitten tovottavasti pääsen kesätöihin! 
- Opiskella viestintää, jos mahdollista. Jos ei, niin työharjottelua tai oppisopimusjuttuja... 

 
c) vuoden päästä  

- En tiiä X 7  
- Oppisopimuksessa X 2.  
- Koulussa tai opiskelemassa X 6  
- Olla töissä X 2  
- Toivon mukaan jotain hyödyllistä  
- TAH?  
- Olen kesälomalla  
- Olen edelleen koulussa (kai...?) varmaankin myös sopan luukulla  
- Käyn koulua ja asun omassa kartanossa.  
- En edes aio kuvitella näin pitkälle  
- Toivottavasti olen löytänyt itselleni alan, joka "kiinnostaa" ja olen jossakin koulussa ja 
muutenkin elämä on suunnilleen raiteillaan. 

 
d) viiden vuoden päästä  

- Jaa, no päivä kerrallaan... Sen näkee 5 vuoden päästä. En suunnittele elämää etukäteen.  
- Töissä X 6 
- En tiedä X 6  
- TÄH?  
- En suunnittele asioita niin pitkälle  
- Olen nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja  
- Nauttia miljoonistani! ! ! ! Aika vaikee sanoo!  
- Vaikee sanoo, jos oon hengissä, niin töissä.  
- Olen töissä tai sitten en(?) Onnellisesti naimisissa, kersoi tulossa, oma koti ja koira...  
- En halua ajatella, enkä nähdä vielä niin pitkälle! Nenä näyttää ....! ! ! 
- …saati sitten tänne asti… 
- Ei oo suunnitelmia. 

  
 



D) KOMMENTTEJA RYHMÄSTÄ JA SEN OHJAAJISTA 
 
MITÄ AJATTELET RYHMÄSTÄ, OLETKO SAANUT ELINIKÄISIÄ YSTÄVIÄ LUULETKO 
ETTÄ TULET PITÄMÄÄN YHTEYTTÄ HEIHIN? 
 
- Joo, tottakai.  
- Kaikki on ollu tosi mukavia minua kohtaan, eikä ole mitään moittimista kenestäkään. Tulen melko 
varmasti pitämään yhteyttä kaikkien kanssa.  
- Ehkä, joo.  
- Kyllä varmaankin pidän yhteyttä, koska kaikki on niin mukavia.  
- Hyvä ryhmä, joo kai.  
- Kyllä, aion pitää yhteyttä. Ikävä tulee kaikkia, kova ikävä.  
- Kait.  
- Ei voi muuta sanoa, että mahtava porukka ja mahtavat ohjaajat! ! ! ! Tottakai yhteyksiä yritetään ja 
pidellään!!  
- Ihan hyvä ryhmä, kaipa oon?! Joo!  
- En tiedä.  
- Ryhmä/vetäjät oli mielestäni hyvä porukka. Luultavasti olen yhteydessä...  
- Joo! Jos vaan passaa!  
- Voi olla ?  
- Olen saanut ystäviä ja tulen pitämään yhteyttä ainakin Villeen.  
- Kyllä.  
- Ryhmä oli ihan jees. Elinikäsii ystävä tuskin jäi, mut yhteyttä joihinki voip aina pitää.  
- Osaan pidän yhteyttä, osaan en! Ryhmä on mainio.  
- Ryhmä oli ihan mukava, kuitenkin niinkin hyvin kaikki tuli toimeen vaikkei ennestään tuntenu o 
ollenkaan ja ihan erilaisia- ja ikäisiä, vaikee sanoo mitä jatkossa, ehkä pitää yhteyttä joihinki, ei sit vielä 
tiiä. Kuitenki tutustu uusii tyyppeihi, et sai kavereit siin mieles, vaikkei niitten kaa paljo tekemisis 
oliskaa.  
- Kaikki on just asiasakkia.  
- Ohjaasia ei ole mitään vikaa, en tule ottamaan muihin yhteyttä. Eikä tullut elinikäistä ystäviä, tämä 
ryhmä oli mulle aivan seinästä, muut vittuili koko projektin aikana!! Huomasin, että olin ulkopuolinen 
tässä ryhmässä.  
- Toivottavasti ainakin muutamaan ryhmän jäseneen tulee pidettyä yhteyttä, vielä parempi, jos se 
tapahtuu molemmin puolin...  
- Ryhmä on ollu kerrassaan mahtava ja ohjaajat etenkin! Työnteko on onnistunut hyvin, tämä porukka 
on ollu vähän kuin toinen perhe! Ja ainakin luuluisin, että olen saanut elinikäistä ystäviä... Sielunveljiä 
ja -siskoja...! Ja hyvää minusta on, että ole I olimme kaikki niin erilaisia, mutta kaikki samanarvoisia... 
No ei vaineskaa... Mutta oli helppo tehdä töitä yhdessä! Ja tulen pitämään yhteyttä kaikkiin! Sekin asia 
on jo sovittu, vaihtuneet puhelinnumerot ilmoitetaan! Rakastan teitä! P. S. Susanna ja Osku tulee aina 
olemaan mulle perhettä. 
 
MITÄ AJATTELET PROJEKTIN VETÄJISTÄ YLEENSÄ TAI ERIKSEEN? HEIDÄN 
AMMATTITAIDOSTAAN, OIKEUDENMUKAISUUDESTAAN, SUHTAUTUMISESTAAN 
SINUUN TAI MUIHIN PROJEKTILAISIIN, JNE? NYT SAA KOMMENTOIDA VAPAASTI, 
TOISTA TILAISUUTTA EI EHKÄ TULE!  
 
- Kivoja yhdessä tai erikseen.  
- Ohjaajat on olleet tosi mukavia ja rentoja, ei moittimista.  
- Ihan ok.  
- Joo, ootte mukavia, vaikka joskus suutuitte vähän liian pienistä asioista.  
- Vetäjät ihan hyviä. Ammattitaidosta en kommentoi.  
- Raikka voisi yrittää ymmärtää enemmän, eikä olla niin kalkkis. Osku on ihan sikarento ja muutenkin 
mukava, osaa olla tosi empaattinen yms. Piia ihan ok. lika menetteli. Muutkin oli ihan ok. Lopussa 
Raikka petrasi.  
- Pari pikkumokaa mut muuten hyvä meininki.  



- Joo! Asenteellista kängiä!  
- Osku o loistotyyppi, Susan on tiukka sissi vaik oli välil vähä pahal tuulel mut eipä toi aineska mua 
haitannu! ! ! Ei.. o mitää negatiivist sanottavaa!  
- Ei mitään negatiivista!!!  
- No Susanna oli alussa vähän kireä! Aika ymmärretävää, mutta piene alkuverryttelyn jälkeen pisteet 
kotiin!! Osku asiallinen ja oikeudenmukainenvetäjä, ei valittele turhaan.  
- Maailman parhaat vetäjät.  
- Kaikki O.K.  
- Rentoi, hauskoi, tiäs mitä tekee. Suhtautu kaikkii melkeest'å.ä samal taval.  
- Reiluja ja oikeudenmukaisia!!!!! (Vetäjät)  
- Molemmat (susannajaosku) oli ihan mahtavia suurimman osan ajasta, hermot piti noinkii hyvin vaikka 
vittuiluu joutu kuuntelee, ymmärtäväisiä ihmisiä. Kaikista "nuorisotyöntekijöistä" mitä oon tavannu 
ehdottomasti parhaimpii! -Loistavia! Ammattitaitoa löytyy!  
- Yliloistavia.  
- Hyviä tyyppejä.  
- En oo oikeen hyvä arvostelemaan toisten tekemisiä... Hoiditte homman hyvin... Tietysti ihmisten 
taustoja vois tutkia vähän enemmän... Tai en osaa selittää... Kun muistaa, että kaikkien kanssa ei tarvi 
tulla toimeen, mutta kaikkia täytyy yrittää ymmärtää... Sit menee hyvin... Tai sit se oli toisin päin...  
- Yleensä: mahtava pari... Täydentävät toisiaan ja tekee hienoa yhteistyötä! Erikseen: Susanna: 
Vesimies... No ei vainenkaan! Osku: Äkkipikanen... No ei vainenkaan! En minä osaa sanoa mitään 
muuta kun... että... rakastan teitä!!! (valtavasti!) valtavan valtavasti 
 
21  OLEN KIINNOSTUNUT OSALLISTUMAAN RETKILLE JA TAPAAMISIIN TÄMÄN  

RYHMÄN JA SEN OHJAAJIEN KANSSA  
Tottakai! 
Tottakai! 
Tottakai! 
Tottakai! 

1  EN OLE KIINNOSTUNUT 
1  ei vastausta 
 
KIITOS, KUN PANEUDUIT TÄHÄN KYSELYYN!!! 
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