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I MAHIS 1998-2000: EVALUAATIOTUTKIMUKSEN
RAKENNE, TAVOITTEET JA VOLYYMI

Evaluaation merkitys ja tavoite

Tämä raportti on Mahis-kampanjan (1998-2000) arviointitutkimus. Kirkon Yhteisvastuukeräyksen

ja Nuorten Akatemian organisoiman ja tukeman Mahis-toiminnan tavoitteena oli saada aikaan epä-

virallisia ja verkostomaisia nuorisoprojekteja, jotka toimisivat vaikgassa elämäntilanteessa olevien

13 - 17-vuotiaiden nuorten vapaa-ajan toimintoina. Ajatuksena oli antaa nuorille toiminnallinen

mahdollisuus, ‘mahis’. Monipuolisten toimintojen tuli tukea nuorten elämänhallintaa. Organisaa-

tio pystyi inspiroimaan ja taloudellisesti tukemaan (3000 mk/projekti) kansalaishankkeita. Mahik-

sen sateenkaariorganisaatio on onnistunut koulutuksellaan ja kevyillä mobilisointitavoillaan rekry-

toimaan kaikkiaan yli 600 Mahis-tutoria ja 500 toteutuneen hankkeen kautta keskimäärin kymme-

nen nuoren ryhmissä on ollut yhteensä noin 5000 nuorta.

Mikä on Mahis?

Valtakunnallinen Mahis-toiminta on epävirallinen, joustava ja nuorten itsenäisyyttä korostava val-

takunnallinen nuorisotyön muoto, jolla ehkäistään syrjäytymistä auttamalla vaikeassa elämäntilan-

teessa olevia 13 - 17-vuotiaita nuoria tuetun omaehtoisen projektitoiminnan avulla. Hankkeissa on

mukana koulutettu aikuinen Mahis-ohjaaja, joka toimii nuorten kannustajana ja rohkaisijana sekä

projektien mahdollistajana. Tavoitteena on, että nuoret oppivat tekemällä ja aikuisen tukemina ja

saavat onnistumisen kokemuksia ja elämäänsä hallintaan. Mahis-toiminta pohjautuu nuorten tar-

peisiin, toiveisiin ja aktiiviseen tekemiseen. Tärkeää Mahiksessa on vertaisryhmäsosialisaatio eli

muiden nuorten tuki ja malli.

Hankkeiden toteutumista on tuettu Mahiksen ensimmäisessä vaiheessa taloudellisesti korkein-

taan 3000 markan stipendillä (rahoitetaan vuodesta 2001 lähtien yritysrahoituksella). Mahis-hank-

keissa mukana oleville nuorille annetaan käyttöön Nuorten Akatemian Harrastustoiminnan opinto-

kirja, johon saa merkinnän säännöllisestä harrastustoiminnasta, luottamustehtävistä, kursseista jne.

Merkinnöistä muodostuu nuorille onnistumisten kokoelma. Ensimmäisen merkinnän nuori saa

Mahis-hankkeessa mukanaolosta. Opintokirjasta on nuorille hyötyä esim. opiskelu- ja kesätyö-

paikkaa hakiessa.

Tavoitteen saavuttamiseksi eli nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi Mahikseen on koulutettu

syyskuun 2000 loppuun mennessä 600 vapaaehtoista ohjaajaa ja 99 alueellista yhteyshenkilöä eli

viestinviejää ympäri Suomea. Ohjaajat tarjoavat apuaan ja tukeaan nuorille, jotka haluavat toteut-

taa oman projektin. Viestinviejien tehtävänä on ollut rekrytoida, avustaa ja tukea ohjaajia, toimia

yhdyslinkkinä ohjaajien ja Nuorten Akatemian välillä sekä tiedottaa Mahiksesta alueellksesti. Vies-
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tinviejät voivat toimia myös itse ohjaajina. Kouluttajina toimii 19 nuorten syrjäytymiskysymyksiin

ja kohtaamiseen erikoistunutta Nuorten Akatemian kouluttamaa kouluttajaa.

Tämä arviointi eli evaluaatio on toimintatutkimus ja näin se jonkin verran osanlistuu itse Mahik-

sen kehitykseen, ideointiin ja valintojen arviointiin. Arviointitutkimuksen käytännöllisyys tarkoittaa

mukana elämistä, tulosten ja merkityksen arviointia ja vaihtoehtojen pohdintaa. Se merkitsee myös

nuorten äänen ja tekstien lukemista ja avaamista jatkuvalle tulkinnalle. Arviointitutkimuksena se

painottuu itse prosessin seurantaan ja projektin vastuuhenkilöiden ja sen piirissä olevien nuorten

muutoksen ja kehityksen analyysiin: Mahis-hankkeen tuki- ja ohjaustoiminnan, perusinterventioi-

den, toimeenpanon valmistelun, itse hankkeiden toimeenpanon, systemaattisen tiedonkeruun ja

‘laadullisen’ koettelun, aineiston tulkinnan sekä lopuksi toteutettujen konkreettisten hankkeiden ja

niiden erilaisten muotojen (tuloksellisuuden) arvioinnin sekä organisoivien toimijoiden että ‘muka-

na ja kanssa toimineiden’ nuorten osalta. Mahis-ohjaajien ja alueellisten yhteyshenkilöiden eli vies-

tinviejien rekrytoituminen ja toimintakokemukset nousevat vaikeuksissa elävien nuorten rinnalla

tarkastelun piiriin.

Perusmenetelminä hankkeessa ovat haastattelu- ja tilastolliset eli kvantitatiiviset aineistonke-

räämistavat ja tekniikat. Mahiksen organisointiprosessin ja sen toiminnan kohteena olevien nuor-

ten elämänhallinta-, oppimis- ja muutosprosessin (väli- ja loppuraportin muotoinen) seuraaminen

ja analysointi sekä laadulliset haastattelu- ja tekstiaineiston analyysit ovat työn pääasiallisena koh-

teena. Tutkija on käytännössä osallistunut jonkin verran projektin keskeiseen arviointiin ja valin-

toihin lähinnä toiminnan aloitus- ja suunnitteluryhmän kokouksissa. Tutkija on konsultoinut Ma-

hiksen sateenvarjoprojektia lähinnä sen valtakwnnallisten vastuuhenkilöiden välillä käydyissä kes-

kustelu- ja informaatiotilaisuuksissa, joissa on käyty läpi tuloksia ja tulkintoja (noin 12-13 kertaa).

Tutkija on osallistunut kokonaishankkeen toimeenpanevien elinten kokouksiin (10 kertaa) ja halli-

tuksen kokoukseen sekä juhla- ja toimintaseminaareihin. Huomattava merkitys tutkimusprosessin

ja sitä koskevan aineiston tulkinnalle on ollut projektin väliraportin keskeisten analyysien julkista-

minen Mahdollisuus itää sinussa -seminaarissa Tampereella 25.3.2000 ja raportin kommentointi-

kierros sekä arvioinnin esittely viidessä eri yleisötilaisuudessa. Mahiksen perusideca ja osallistu-

miskulttuuria on esitelty lukuksissa puoliakateemisissa tilaisuuksissa ja luennoilla ja sen perusai-

neistoa on verrattu muihin suomalaisiin ja eurooppalaisiin tutkimuksiin. Mahis on toiminut yhteis-

työssä Nuorisotutkimusverkoston kanssa Tampereen Mahis-Seminaarin järjestämisessä sekä lop-

puraportin julkaisussa.

Tätä raporttia ovat luovilla kommenteilla kehittäneet ja teknisesti toimittaneet Susanna Winter

ja Reija Salovaara Nuorten Akatemiasta sekä Leena Suurpää ja Tanja Nisula Nuorisotutkimusver-

kostosta. Mikko Paakkunainen on ollut mukana empiirisen aineiston käsittelyssä. Heille kaikille

lämmin kiitos.

Prosessi- ja toimintatutkimus pyrkii selvittämään, millainen muutos on tapahtunut Mahiksen
ja varsinkin aikuisten Mahis-tutoreiden toimintakeinoissa, toimijasuhteissa, taustoitus- ja
tulkintatavoissa, pedagogiassa ja yhteistoimintatavoissa sekä oikeutetuiksi ja luotettaviksi
koetuissa joustavissa ja nuorten ooaa itsenäisyyttä korostavissa työskentelytavoissa vaikeas-
sa elämäntilanteessa elävien nuorten kanssa.

Mitä tämä pienimuotoisiin projekteihin ja monessa suhteessa uudenlaiseen organisoivan toimi-

jan rooliin perustuva toimintamalli tuo mukanaan? Modernilla organisoivan toimijan roolilla tar-

koitetaan entistä joustavampaa, epävirallisempaa ja -muodollisempaa, hallintosektoreiden ja koko
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hallinnon sekä nuorisotyön ammattilaisuuden rajoja rikkovaa toimintatapaa. Kyse on “terveen jär-

jen”, nuorten vetäjien ja erilaisten nuorten omien potentiaalien, toimintamotivaatioiden, ennakko-

luulottomuuden ja tilanteissa tapahtuvan oppimiskyvyn huomioimisesta. Epävirallisessa, kansa-

laisyhteiskunnan tuttujen ‘pyörittäjien’ aktiivisuuteen nojaavassa ja vähän byrokratiaa vaativassa

työmuodossa voidaan tavoittaa nuoria tavoilla, jotka ei jäykemmissä malleissa ole mahdollisia.

Kyse voi olla nuorisotoiminnan lopullisesta siirtymästä hallinnollisesta ja professionaalin juridi-

sesta ajattelusta joustavampaan ja realistisempaan sosiologiseen ja sosiaalipedagogiseen ajatteluun

sekä ryhmädynamiikan perusteisiin.

Prosessin ja ristiriitoja kaihtamattoman keskustelun aikana on pyritty analysoimaan myös sitä,

kuinka nuori tulee mahdollisimman itsenäisenä ja tasa-arvoisena toimijana mukaan Mahik-
seen. Samalla ei kuitenkaan kaihdeta kysymystä siitä, millaisen sosiaalisen puuttumisen (in-

tervention), nuorten arkeen kohdistuvan teon, uudelleenjärjestelyn, provokaation tai ‘kasvattavan’

sekaantumisen, kohteeksi nuori tulee itse toiminnassa. Jokin ‘mahis’ nuorten elämästä puuttuu ja

se nuoren halutaan löytävän.

Mahis-kampanjan sisäistä oppimista ja ongelmien voittamista laajemman tutkimushaasteen

muodostaa projektin saama julkisuus. Millaisen arvioivan julkisuuden alle projekti joutuu? Ky-

symyksellä on keskeinen rooli projektin jatkolle, merkitykselle ja vaikuttavuudelle.

Nuorisotyön keskeistä toiminta-ajatusta (paradigmaa) analysoivan tehtävän lisäksi tutkimuk-

sessa voi ja tulee olla myös käytännöllinen (praktinen) ja selvittävä, kuvaileva (konkreettisen
evaluatiivinen ja deskriptiivinen) osuutensa: mitkä ovat projektin aikana syntyvät tuotteet, toi-

minta-ajatukset, ohjelmat ja nuorisotyön institutionaalisempi, pysyvämpi oppi (disipliinit)? Samoin

on kysyttävä, mitä hyötyä tästä kaikesta on ollut paikallisella, kansallisella ja jopa kansainvälisellä

tasolla. Tuotteista ja hyödystä voi aina päästä takaisin toimintaperiaatteiden ja keinojen pohdintaan

ja niistä oppimiseen (reflektioon).

Arviointiongelmat

Toimintatutkimuksen alussa vastataan lyhyesti seuraaviin kysymyksiin: Millä uusilla tavoilla kir-

kon, Mahiksen ja Nuorten Akatemian yhteistyö on kyennyt organisoimaan ja innostamaan väkeä

liikkeelle ja antamaan tilaa uudentyyppiselle modernille kansalaissolidaarisuudelle? Merkitseekö

kirkon yhteisvastuukeräyksen ja Nuorten Akatemian yhteistyö modernia ja luotettavaa mallia
yhdistää kansalaisvastuun traditio herkkiin, joustaviin ja paikallisiin, monesti yksilöiden
epäviralliseen vapaaehtoistyön vastuuseen nojaaviin toimintatapoihin? Mitä voimme oppia

kansallisesta ja kansainvälisestä modernin nuorisotyön läheisyysperiaatteeseen (subsidiariteettiin,

missä sosiaaliset auttajat ovat mahdollisimman lähellä), vapaaehtoisuuteen ja itsenäisiin toimintaperi-

aatteisiin nojaavista kokemuksista?

Näin tutkija osallistuu eräänlaiseen panos-tuotos analyysiin, jossa arvioidaan Mahiksen panok-

sia, toiveita ja resursseja sekä niiden jakautumista ja muutosta konkreettisiksi tuloksiksi. Tutkija on

myös mukana palautteen kanavoinnissa ja arvioinnissa. Osallisuuttaan miettiessään tutkija on pyr-

kinyt itsekriittisesti välttämään ulkopuolisen managerin, tilejä tarkastelevan ‘voudin’ tai omia oh-

jelmiaan ‘tuputtavan tutkijamestarin’, rooleja. Samoin tutkija ei ole halunnut omalla palautekäy-

tännöllään ja “nuorten äänen” kanavoinnillaan korvata tai hiljentää nuorten omia osallistumistiloja
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ja -kykyjä. Näin tutkija osallistuu tapauskohtaiseen kokonaishankkeen suunnitteluun, toimeenpanon

(implementaation) ja sen saaman julkisuuden seurantaan ja kommentointiin sekä toimintaidean

vahvistamiseen ja henkisen muutoksen läpikäyntiin.

Evaluaation perusongelmat (I-II) ovat kuitenkin itse toiminnassa: (I) Mikä merkitys Ma-
hiksella on tapauskohtaisena verkostotoimintamuotona – mikä rikkoo virallis-institutionaalisen,

“ammatillisen” ja hallintosektoreittain organisoidun sosiaalisen työn perinnettä Suomessa? Millai-

sia taitoja, toimijasuhteita ja motivaatioita tällainen moniarvoinen ja yksilötoimijoita vastuullista-

va, kohteidensa suuntaan joustava projekti vaatii, luo tai pakottaa esiin?

(II) Mitä yhteistoiminnan, tekemisen, oppimisen ja onnistumisen paikkoja nuorille tuotta-
van Mahis-tutorin ja viestinviejän elämässä tapahtuu – mikä on nuorten elämänhallinnassa ja

mahislaisten toiminnallisissa rakenteissa tapahtuva muutos, oppi tai liikahdus? Oppimisprosessit

voivat tuottaa olla kulttuuris-sosiaalisia, koulutuksellisia, työelämään orientoivia, provokatiivis-

seikkailullisia, terapeuttis-rohkaisevia tai elämänhallinnan arkisia ja ‘itsestään selviä’ (pienimuo-

toiset hankkeet isojen elämänlinjojen ja -pakkojen vastapainoina) asioita ja suhteita: uudelleenasettu-

vat aikataulut, kaveri- ja kansalaisuussuhteet, harrastukset sekä ‘epäviralliset’ elämänmerkitykset

ja preferenssit. Mikä on nuorten sisäisen ja ulkoisen elämänhallinnan suhde ja muutos? Pystyykö

esiinnouseva joustava ja kevyt toimintarepertuaari tuottamaan ‘lisän’ tai jopa jatkuvan verkostolli-

sen sysäyksen tai toimintaperiaatteen yksityisen ja julkisen nuorisotyön ja sosiaalipolitiikan saa-

vutusten rinnalle?

Kohdataanko nuori Mahis-projekteissa läheisimmin, konkreettisemmin ja tasa-arvoisemmin kuin

virallisimmissa ja institutionaalisemmissa, monesti yksipuolisen kontrolloivissa (interventionisti-

set tai rangaistukseen perustuvat) kohtaamistilanteissa (kurikäytännöt, ammatinvalinta, koulu,

työnvälitys tai koulukuraattorit, poliisi, sosiaaliviranomainen, yksilökilpailussa menestyneiden

nuorten todistus-, harrastus- ja sosiaalisen elämän normit)? Vai jääkö Mahis nuorille lyhytaikaisek-

si ulkopuoliseksi sekaantumisyritykseksi, suuria muutoksia hapuilevaksi kokeiluksi, missä ei löy-

detä realistisia mahdollisuuksia ja epävarmuudesta ja kriisistä oppimisen paikkoja tai turvallisia

(kohtalotovereiden) sosiaalisia paikkoja dialogin ja elämänvalintojen pohjaksi? Onko saksalaisten

tutkijoiden epäily vapaaehtoisen, joustavan nuorisotyön ja kvalifikaation vaatimasta uudenlaisesta

entistä korkeampitasoisesta nuorten lähellä toimimisen ammattilaisuudesta sittenkin totta (esim.

Bolay-Herrmann 1995)?

Aineistot

Kysymykset asettavat monipuolisuuteen ja projektin seurattavuuteen sekä tuloksellisuuteen liitty-

viä vaatimuksia aineistoille. (I) Tutkija analysoi Mahiksen valtakunnallisia ja paikallisia sekä
Yhteisvastuukeräyksen perusdokumentteja, projektin saaman julkisuuden dokumentteja ja
haastattelee puhelimitse joitakin keräystapahtumassa olleita nuoria näiden saamasta vastaanotosta.

Vertailuna tarkastellaan kansainvälisistä, marginaalissa elävien nuorten kanssa tehtävästä autonomi-

sesta ja vapaaehtoisesta nuorisotyöstä saatuja saksalaiskokemuksia. (II) Kampanjalle lähetetyt

taloudellisen tuen hakemukset sekä nuorten toimintaa ja hankkeiden tilinpitoa koskevat do-
kumentit ovat tutkijan käsillä, kommentoitavissa ja luokittelun alaisina. Projektien raportit ovat

tärkeitä kontrollidokumentteja, koska varsinkin toiminnan jälkikäteisarviolle relevantit haastatte-
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lulomakkeet palautuivat tutkijalle heikosti. Hyväksyttyjen ja hylättyjen tukihakemusten kokonaisuus,

toiminnan muodot ja painot hahmottuvat koko aineiston puitteissa. Tutkija saattoi myös konkreet-

tisin kontaktein Mahis-tutoreihin ja viestinviejiin täydentää tarkasteluaan. Aineistossa on mukana

myös muutama toiminnan keskeyttänyt hanke.

Aineiston keskiöön nousivat (III) Mahiksen organisaatiossa toimivat nuoret ja ohjaajat (sekä

keskeiset organisoivat ja kouluttavat toimihenkilöt). Mahis-ohjaajien kehitys- ja oppimisprosessin

kartoittamiseksi heidän keskuudestaan kerättiin haastatteluaineisto. Vetäjät haastateltiin kahteen
kertaan – sekä projektin alussa että toiminnan päättyessä. Molemmissa vaiheissa heille lähetettiin

kyselykaavake (yksi/projekti, vaikka tiedossa oli, että joissain ryhmissä vetäjiä oli kaksi tai enem-

män), jossa oli perinteisten valmiiden kysymysten ja vastausvaihtoehtojen lisäksi myös ymmärtä-

vän tulkinnan mahdollistavia avoimia kysymyksiä.

Kaikkiaan yli 5000 mukana olleesta nuoresta pyrittiin haastattelemaan 20 %. Heitäkin lähestyt-

tiin kyselykaavakkeella sekä Mahis-toiminnan alussa että sen lopussa. Hankkeen seurattavuuden,

uudelleenoriennoinnin ja palautteen mahdollistamiseksi valmistui väliraportti maaliskuussa 2000,
joka perustui ensimmäisten toimintakokemusten analyysiin. Väliraporttia ei virallisesti julkaistu,

mutta sen keskeisistä päätelmistä tiedotettiin medialle ja Mahis-verkostolle.

Aineiston kvantitatiivinen analyysi tapahtuu SPSS for Windows (tilastolaskentaohjelma yhteis-

kuntatieteilijöille), joka on alan kansainvälinen standardi Analyysi tapahtuu koko ajan yhdessä

Mahiksen hallinnon ja aktiivien kanssa. Yhteistyöskentelyn lisäksi muutamien nuorten elä-

mänhallinnan tutkijoiden ja Mahis-verkoston yhteisseminaarit sekä kokonaishankkeen kehi-

tysavaruutta ja mahdollisia hyötyjä kuvaavat yhteiset nelikentät ja typologiat voivat tiivistää yh-

teistä koordinaatiota, itsearviointia ja palautetta1.
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II AINEISTON EDUSTAVUUS JA MAHIS-NUORTEN
TAUSTAT

Tätä raporttia varten lähetettiin kaikille Mahis-ryhmille neljät erilaista kyselykaavaketta
(ks. liitteet 1-4 sekä niiden saatekirjeet). Kaksi lomaketta kartoitti nuorten tuntoja ryhmän aloitus-

ja loppuvaiheissa. Saatekirjeissä on toivottu kustakin ryhmästä yhden vetäjän ja kahden nuoren

vastaavan kyselyyn sekä toiminnan aloitusvaiheessa (taloudellisen tukipäätöksen jälkeen) ja ryh-

män toiminnan arvioidussa loppumisvaiheessa eli noin puoli vuotta Mahiksen tukipäätöksen jäl-

keen. Kentän projektien vetäjiä on neuvottu arpomaan tutkimuksen kaksi vastaajaa, joiden vastaus-

salaisuus on pyritty turvaamaan. Vastausaktiivisuutta on pyritty lisäämään palkintojen (kameroita)

arvonnalla, joka tehtiin elokuussa 2000.

Ryhmän toiminnan aloitusvaiheessa Mahis-tutoreista vastasi 43 % ja nuorten vastauksia
on palautunut tutkijalle 40 %. Toiminnan kokemuksista on raportoitu huomattavasti passii-
visemmin: 32 % vetäjistä ja 21 % projekteissa mukana olleista nuorista. Viimeisimmät aloi-

tus- ja loppukyselyn saaneet ryhmät ovat aloittaneet toimintansa 30.11.1999, ja viimeisimmät ana-

lyysiin mukaan tulleet vastaukset on vastaanotettu elokuussa 2000. Vastausprosentit2 muodostuivat

seuraavanlaisiksi.

Vastausprosentit raportin neljään kyselyyn (TAULUKKO I)

tavatletatsaaH ehiavsutiolA ehiavsutepoL

teroun-sihaM
ats:865atsuatsav822(%04

)atsesillodham
ats:865atsuatsav021(%12

)atsesillodham

tirotut-sihaM
ats:482atsuatsav321(%34

)atsesillodham
äts:482atsuatsav09(%23

)atsesillodham

Raportin analyysissä ei ole voitu käyttää kaikkia palautettuja vastauksia, sillä muutamia (3) lomak-

keita palautui vielä aineiston tilastokäsittelyn aikana. Aineiston koodaaminen raporttia varten lope-

tettiin 15.8.2000 ja sen perustulkinta haluttiin saada valmiiksi raportin loppujulkaisun editointia ja

kielentarkastusta varten 15.9.2000.

Aloituskyselyn palautusprosentteja voi pitää hyvinä ja saatua tietoa korrektina perustana
koko projektikokonaisuutta ajatellen. Nuorten uusintakyselyn vastausprosentti on huomat-
tavan alhainen ja tulkinnan luotettavuutta (reliabiliteettia ja adekvaattisuutta) tulee nostaa
muiden haastattelu- ja kontrolliaineistojen sekä testaamisen kautta3. Saadun aineiston pohjal-

ta tehdyt tulkinnat koko Mahikseen osallistunutta nuorisojoukkoa ja nuorten projektinaikaisia ko-

kemuksia ja elämänodotusten muutosta koskien on perusteltava tarkasti. Seurantatietoja on mah-
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dollista verrata muihin toiminnan dokumentteihin, aloituskyselyyn, vetäjien tuottamaan dataan,

Mahiksessa ja tiedotusvälineissä kerättyyn tietoon projekteista sekä erityisesti hakemus- ja rapor-

tointikaavakkeisiin. Näin voidaan olennaisesti nostaa aineiston tulkinnan luotettavuutta.

Selvä pudotus nuorten aloituskyselyn ja loppukyselyn palautusmäärissä selittyy suurelta osin

myös sillä, että (1) jotkut pitkäjänteiset ryhmät jatkavat toimintaansa ja eivät pyynnöstä huolimatta

palauta lomakkeitaan ajoissa. Toisaalta (2) useat, monesti sangen väljärajaiset ryhmät ovat lopetta-

neet toimintansa jo ennen palautekyselyjen postittamista eivätkä ohjaajat ole kyenneet tavoitta-

maan ryhmäläisiä4. Aineiston edustavuutta lisää kuitenkin tieto siitä, että loppukyselyyn vastan-
neet nuoret ovat toimineet lähes 30 %:ssa Mahiksen ryhmistä eli useista ryhmistä on vastannut

vain yksi nuori. Myös tiedot ohjaajilta ja muutamilta Mahis-nuorilta viestivät, että kyselykaavak-

keiden palauttaminen ei ole yhtä innostunutta ja helppoa silloin, kun “...ryhmä ei enää ole kasassa

ja motivoimassa ja auttamassa paperin täytössä”. Osalla nuoria on ollut selviä vaikeuksia ja muuta-

milla nuorilla ylipääsemättömiä ongelmia täyttää kyselykaavakkeita yksin.

Tulkinnassa on tullut esiin kolme seikkaa, jotka luonnehtivat “vastaamattomia“ tai tutkimuksen

kannalta mykkiä ryhmiä: (1) ryhmät ovat jo hajonneet eli niiden toiminta on keskittynyt ajallisesti

joihinkin tapahtumiin/tapahtumaan (ryhmät eivät muutoin poikkea vastanneista); (2) toiminnan

muodoissa ja tuloksistaan epävarmat tai ‘tervejärkisyyttään’ korostavat ryhmät, joille vastaamatto-

muus on jonkinlainen puolustusreaktio tai vastaamattomuutta perustellaan kyselylomakkeen vai-

keudella ja (3) tutkimuksen ja ‘virallisen’ kontrollin vastaiset ryhmät, joilla on ollut kiinnostavia ja

epäsovinnaisia toimintavaihtoehtoja. Kaikki nämä ryhmät on mahdollista eri tavoin huomioida pro-

jektin kokonaisarvioinnissa.

Tutkimusaineiston keräämisessä ja tulkinnassa ollaankin koko ajan eräänlaisen paradoksin
edessä: mitä lähemmäksi siirrytään syrjäytyneiden nuorten kovaa ydintä, ja tätä tavoittelevia käy-

tännöissä epävarmoja tai epäsovinnaisia toimintakulttuureja ja toimijoita, sitä vähemmän on saata-

vissa ‘virallista’ aineistoa. Konventionaaliset, onnistuneet ja sopivasti ‘miksatut’ toimintaryhmät

vastaavat sen sijaan aktiivisesti. Osin tutkimukseen suhtaudutaan kuten ylipäänsä hallintoon: epä-

muodolliset marginaalia koskevat ratkaisut tapahtuvat usein varjossa, jonne haluta päästää min-

käänlaisia kontrollin valoja tai käsivarsia. Ongelmien ja niiden ratkaisutapojen hallintayrityksestä

on toimijoiden haastattelussakin kysymys. Lienee myös selvää, että marginaalia kohtaavien epä-

muodollisten projektien ‘stressaaminen’ tiedonkeruukaavakkeilla on eettisesti kyseenalaista.

Toisella tasolla projekteihin tutustuminen osoittaa sen, että marginaalin suunnassa tehdyt hank-

keet eivät helposti avaudu yksikäsitteiselle, määrällisesti standardisoiduille ja lineaariselle (nuor-

ten tilanne ja motivaatiot toiminnan alussa ja lopussa sekä niiden välillä tapahtuva ‘edistys’) vertai-

lulle. Hankkeissa ja hankkeiden sisällä tapahtuu moninaisia muutoksia. Nuoret saattavat oppia tun-

nistamaan omia vaikeuksiaan ja puhumaan niistä. Näin ollen yksinkertainen nuorten elämän-
tyytyväisyyden tai asenteiden tarkastelu ei riitä. Tarvitaan myös nuorten itseymmärrykseen
ja sen muutokseen liittyviä huomioita. Projektit voivat auttaa silloinkin, kun maailma ja oman

elämän hallinta osoittautuvat ongelmallisiksi. Ehkä näin myös elämänvalintojen kirjo entistä rea-

listisemmin – eikä aina vain suoraviivaisen etenemisen tai kyynisin termein – piirtyy esiin.
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Ketkä saatiin mukaan?

Mahiksen evaluaatioraportin piirissä on ollut 284 projektia, joissa on aloittanut toimintansa noin
2720 nuorta5 eli heitä oli hankkeissa mukana keskimäärin kymmenen/hanke. Tämä aloitus-

vaiheen aineistoon perustuva arvio on karkea ja perustuu vetäjien arvioimiin ryhmäkokoihin.6 Ryh-

mien keskimääräisistä osallistujajoukoista on voitu päätellä koko Mahikseen osallistuneiden nuor-

ten määrä. Loppukyselyn toisiaan kontrolloivien kysymysten mukaan myös ryhmien aktiivisuuden

volyymi muuttui. Ryhmä supistui vetäjien ilmoituksen mukaan melko usein (38 %:ssa ryhmiä).

Uusia nuoria rekrytoitiin mukaan ilahduttavan monissa hankkeissa; tällaisia myönteisesti eläviä

ryhmiä oli lähes joka kuudes (17 %) hanke.7

Liikkuvuudessa ei ollut eroja sukupuolten välillä. Mukaan tulevat ja pois lähtevät nuoret olivat

yleensä yksittäisiä. Yhdessä hankkeessa yhdeksän tyttöä jätti toiminnan “protestina”, sillä ryhmällä

oli vetäjän kanssa eri käsitys toiminnan luonteesta ja suunnittelusta. Noin 13 % aloittaneista jätti

toiminnan kesken ja vastavuoroisesti projektiryhmät saivat toimintakautensa aikana mukaansa 6 %

uusia nuoria.

Toiminnan loppuvaiheessa oli mukana yhteensä noin 2530 nuorta, noin seitsemän prosenttia vä-

hemmän kuin aloitusvaiheessa. Jos otamme realistisesti huomioon kaikki viittaukset ja dokumentit

kyselyyn osallistumattomista projekteista, voimme arvioida, että Mahiksen ryhmätoiminnan on tois-

taiseksi kokonaan läpikäynyt noin 2500 nuorta. Toisaalta, jos otamme huomioon kaikki ryhmätoi-

mintaan jotenkin osallistuneet ja ryhmien vetäjät, Mahis on koonnut yhteen 3000 nuorta ja ohjaajaa.

Jos otamme huomioon Mahiksen toteutuneen ja suunnitellun kokonaisvolyymin vuosien 1998-2000

välisenä aikana: Mahiksessa tulee olemaan mukana 5600-5700 toimijaa, nuorta tai ohjaajaa.

Toimintaan rekrytoituneiden nuorten määrän mukainen tarkastelu osoittaa, että hankkeet olivat

yllättävän stabiileja: (1) ryhmäkoko ja nuorten “kokoonpano” Mahiksen kokonaisuudessa oli suunni-

tellun mukainen ja (2) mukaan lähteneiden nuorten vaihtuvuus oli yllättävän pieni ajatellen koko

Mahis-hankkeen epävirallisia ja dynaamisia ryhmämuotoja, rekrytointitapoja ja liukuvia aikatauluja.

Fleksiibelit, joustavat tytöt ja toiminnalliset pojat?

Seuraavassa taulukossa on eri lähteiden ja vaiheiden mukaiset tiedot Mahis-nuorten sukupuolijaosta8.

Hankkeissa mukana olleiden nuorten sukupuoli (TAULUKKO II)

edhälnodeiT )%(äjöttyT )%(aikioP

ylesyksutiola:tirotut-sihaM 94 15

ylesyksutiola:teroun-sihaM 15 94

ylesykuppol:tirotut-sihaM 74 35

ylesykuppol:teroun-sihaM 06 04

Poikia ja tyttöjä oli toiminnan alkuvaiheessa mukana yhtä paljon. Tilanne oli toiminnan suunnitte-

lua ajatellen ideaalinen. Sukupuoliroolien koettelu ja niillä pelaaminen on yksi Mahis-tyyppisen
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toiminnan mahdollisuus. Sukupuolten kohtaaminen merkitsee tällöin yhtä lailla erilaisten roolien

ja kompetenssien kohtaamista kuin sukupuoliperustaista ryhmädynamiikkaankin. Myös flirttailu ja

seurustelu nousivat esiin ryhmissä – lähinnä positiivisena tilaisuutena ja fiilistekijänä. Ryhmä antoi

seurustelulle inspiroivan ja asiallisen kontekstin.

Monet tiedot viittaavat siihen, että elämänhallintaongelmat nuoruudessa näkyvät Suomessa useim-

min poikien ja nuorten miesten arjessa. Mahiksen painopistealueita ajatellen on myös luontevaa,

että poikien määrä on projekteissa ollut ainakin alkuvaiheessa huomattava. Poikien järjestö- ja

harrastusverkko-orientaatiot ovat kaiken kaikkiaan yhtä vahvat kuin tyttöjenkin, mutta ne keskitty-

vät selvästi fyysis-urheilullisiin ja teknisiin suorituksiin (NUORA 1998). Poikien osuus varsinkin

kyselyyn aktiivisesti osallistuneiden keskuudessa vähenee selvästi: pojat ovat tyttöjä useimmin

jättäneet leikin kesken ja suuntautuvat muihin juttuihin kuin kuivien papereiden täyttämiseen.

Poikien motivointi vastaamaan on ollut tyttöjä hankalampaa molemmissa vaiheissa ja var-

sinkin porukoiden hajoaminen loppuvaiheessa on jättänyt monet pojat sivuun toimintaverkon kes-

kusteluyhteyksistä. On kuitenkin jännittävää huomata, että ohjaajien jälkiarvioinnissa nimenomaan

miesten koordinoimien ryhmien vastausmäärien kasvu nostaa ilmoitetun hankkeisiin osallistunei-

den poikien määrän tyttöjen ohi. Kannattaa huomioida myös se, että poikien suurryhmiä (yli 13

jäsentä) oli seitsemän ja tytöillä ryhmä laajeni vastaavaan kokoluokkaan vain kerran. Kuten useat

muutkin tutkimukset osoittavat tytöt eivät harrasta ja liiku isoissa ryhmissä.

Tyttöjen projektien jatkuvuus on poikien hankkeita selvempää; jotkut sekaporukat jatkavatkin

“tyttöryhminä”. Pojat eivät koe vastaamista tyttöjen tapaan “asiallisena ja velvollisuutena”; he otta-

vat Mahiksenkin toiminnallisemmin. Esimerkiksi hyvin toimissaan edistynyt Tuntiriralli-projekti

lähetti tutkijalle tietokoneella laaditun tekstikokonaisuuden, joka oli varustettu kuvalla. Siinä “Tun-

turi-rallin porukka” raportoi hienoista kokemuksistaan erityiskoulun poikien keskuudessa. Kuva-

kirje loppui ohjaajan kuivamustekynällä lisäämään kaneettiin: “PS. Nuoret eivät halunneet täyttää

lomaketta.”
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Mahisnuorten ikäryhmät

“Mahis-jutut” aloittaneet tytöt ovat poikia intensiivisemmin olleet mukana toiminnassa. Näin on

ainakin silloin, kun puhutaan toimintaa arvioivista kirjallisista ilmauksista ja elämysten tunnista-

misesta. “Miksi leikkiminen on pojille niin arka asia” (T83 eli tyttö, joka on syntynyt vuonna 1983).

Toisaalla pojatkin ottivat kyselyyn vastaamisen niukkasanaisen asiallisesti, näkivät tutkijan lomak-
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keen täytön vakavana ja ‘autoritaarisena yleisönä’ (Perelman-Olbrechts-Tyteca 1971); “turhasta

irrottelusta” luovuttiin, vaikka vastaamisen tyyli lähentelikin usein arkikielisiä ratkaisuja. Vain

muutaman kerran tutkija pääsi miehisen monimielisyyden äärelle ja joutui pohtimaan, tarkoittivat-

ko 16-vuotiaan pojan elämäntavoitteet “nelivetotraktorin” saamisesta ja toiveiden mukaisen hyvän

vaimon hankkimisesta tarua vai totta! Tytöt osoittivat omaa irtonaisuuttaan myös vastaamisen tyy-

lilajien tasolla. Nuoret naiset ottavat haltuun vastausten tyylirekisterien ääripää sen lisäksi, että he

substantiaalisesti ja argumentatiivisesti hallitsevat vastausten keskustelua. Muutama tyttö oli Ma-

his-vetäjien lisäksi tuimasti suivaantunut myös tutkijaan. Itsenäisyys osoitettiin ironialla: “...tän

kieroontuneen paperin täyttö... kuten huomaat,  jatkuvasti... vaivaa minua.” (T84) Tämän raportin

eri tulkintavaiheissa onkin palattu yhteiskunnallisten sukupuolten (gender) välisiin vertailuihin ja

pyritty avaamaan poikien fyysistä maailmaa ja estämään se, että nuorten naisten empaattiset ja

humanistiset (kirjoittamis)kyvyt eivät pääse hallitsemaan raportin maisemaa.

Nuorten ikäryhmät: 15 - 16-vuotiaat ydinjenginä

Mahiksessa mukana olleet nuoret olivat iältään juuri niitä, joita Mahis etsikin: toiminnassa oltiin

kiinnostuneita 13 - 17-vuotiaista. Aineiston mukaan Mahis-ryhmien nuoret muodostuivat 12 - 18-

vuotiaista. Vuoden 1999 aikana 15 - 16 vuotta täyttäneet muodostavat keskeisimmän ikäko-
hortin. Voimme puhua siis murrosiän, sen loppuvaiheen tai sen jälkeisen nuorison hankkeista.

Teini-iän (teenagers: 11-19 years old young people) sisään mahtuukin monia ikäryhmiä ja murros-

kulttuureja. Nuoret itse korostivat ikäryhmien merkitystä. Joku saattoi esimerkiksi ihmetellä, kuin-

ka neljänkään vuoden ikäerot eivät rikkoneet ryhmähenkeä. Ikämäärittelyt ovat aina kulttuurisia ja

poliittisia (Paakkunainen 1999A ja C). Näin on erityisesti silloin, kun muistamme, että useilla Mahis-

nuorilla merkittäviä ongelmia käsitellä omaa subjektiuttaan ja identiteettiään. Seuraava Diagram-

ma osoittaa aloitusvaiheen nuorten ikäryhmät.

Ikäryhmädiagramma

Nuorten toiminnan loppuraportointi sisältää yllättäen enemmän nuorten ryhmäläisten vastauksia.

Erityisesti vuosina 1984-85 syntyneet ikäryhmät ovat aineistossa selvästi enemmän esillä. Nämä
vuonna 1999 noin 14-15 vuotta täyttäneet nuoret ovat vastanneet jälkimmäiseen kyselyyn
noin puolitoista kertaa aktiivisemmin kuin aloituskyselyyn. Tämän tiedon täytyy viestiä siitä,
että juuri nämä ikäryhmät ja niiden tytöt innostuivat - vastasivat aktiivisesti tai “jäivät roik-
kumaan mukaan” toimintaan kaikkein selvimmin9. Juuri näissä ikäryhmissä muhiikin nuoriso,

joka on otollisinta Mahiksen tyyppisille toimintarepertuaareille, jos uskomme positiivisten vasta-

usten määrään jc merkitykseen. Muutoin tulee suhtautua ikäryhmätarkasteluun varauksellisemmin.

Tilastollisestikin on kuitenkin selvää, että ideoidut ja suunnitellut ryhmätoiminnot osuivat oletettua

nuorempien tarpeisiin ja odotuksiin.
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Moni “outsideri” löysi itselleen aloitteellisen projektin

Toiminnan aloitusvaiheessa valtaosalla haastatelluista nuorista peruskoulu oli kesken (66 %). Muu-

tama nuori on keskeyttänyt senkin (1,3 %). “Amiksessa” opiskelee lähes joka kymmenes mahislai-

nen (9 %). Vain osa nuorista (1,3 %) on käynyt sen loppuun ja kesken ammatilliset opintonsa on

jättänyt saman verran nuoria (1,3 %). Keskiasteella tai lukiossa opiskelee tai on saanut opintonsa

päätökseen melko moni mahislainen (12 %). Töissä hankkeen aloittaneista nuorista oli vain yksi ja

työttömänä neljä prosenttia. Kaksi sadasta nuoresta (2 %) kuului ryhmään “muu sosiaalinen ase-

ma“, mikä tarkoittaa nuoren eläkkeellä oloa tai sairautta.

Alle kymmenen prosenttia kokonaishankkeeseen osallistuneista nuorista (8-9 %) on kou-
lutusinstituutioiden ja työelämän ulkopuolella. Luku on haastava ottaen huomioon projektin
oppivelvollisuusiässä elävät ydinikäryhmät. Mahis on löytänyt yhteyksiä yhteiskunnallisten pe-

rusinstituutioiden ulkopuolelle, ‘kovan marginaalin ytimen’ luo. Toisaalta tiedämme, että oppivel-

vollisuuden päättyessä monet nuoret viettävät väli- tai etsintävuosia miettiessään ja pureskelles-

saan elämänsä jatkovalintoja. Näin 16 – 17-vuotiaiden ‘ulkopuolisuus’ ei aina merkitse putoamista

yhteiskunnan perusportailta. Suhteellisen korkea Mahis-nuorten koulutussitoutuneisuus on osoitus

suomalaisnuorten koulutusinnosta (vrt. esim. NUORA:n 1996 - 99 barometrit) ja siitä, että Mahik-

sessakin on ollut vaikeuksia saada yhteyksiä erityisen irrallisiin nuorisoryhmiin. Tällaisilla ‘erityis-

ryhmillä’ viitataan elämäntapoihin, jotka ovat etääntyneet standardeista instituutioista vahvaan

marginaaliin ja sitoutuneeseen alakulttuuriin. Mahiksen toimintarepertuaarit ja rekrytointitavat toi-

mivat kuitenkin suhteellisen usein virallisten instituutioiden kautta ja lomassa (koulu, nuoriso- ja

sosiaaliviranomaiset, järjestöt ja seurakunta).

Suomalaisen järjestöperinteen mukaisesti hankkeisiin mukaantulleilla nuorilla on paljon koke-

muksia järjestöjen ja julkisen vallan organisoimista jutuista jo aiemmin. Kunnan, järjestöjen, ur-

heiluseurojen, seurakuntien ja muiden projektien piirissä on jo aiemmin elämässään ollut mukana

68 % haastatelluista. Monet Mahis-nuoret ovat siis jo aiemmin olleet melko hyvin integroituneita

yhteiskuntaan suomalaisten laajojen järjestökäsivarsien kautta. Arvokkaana saavutuksena Ma-
hikselle voidaan pitää sitä, että joka kolmas (32 %) nuori oli uusi tulokas suomalaisen järjestö-

ja nuorisoaloitteiden piirissä. Mahis vetää mukaansa lähes 2000 uutta nuorta ryhmä- ja verkostotoi-

minnan piiriin. Tämä on Mahiksen keskeinen saavutus, kun tiedämme, miten suomalainen järjestö-

aktiivisuus keskittyy ja jalostuu nimenomaan jo aiemmin aktiivisissa nuorisoryhmissä ja toisaalta

järjestöelämän “outsiderit” ovat vaarassa jäädä ikuisiksi päältäkatsojiksi (vrt. esim. Siisiäinen 1993).

Tässä Mahis on siis rikkonut marginalisaation kulttuurisia ja sosiaalisia kehiä. Syrjäytymisen on

arvioitu usein eräällä tavalla keskittyvän ja kumuloituvan, jolloin yksilö tai ryhmä putoaa ensin

koulun tai työelämän ulkopuolelle, mistä seuraa usein kulttuurinen ja (yhteiskunnalliseen) kansa-

laisuuteen liittyvä “uloslyönti” tai sivuraide (vrt. esim. Lasch 1995).

Kuinka rekrytointi tapahtui?

Uuden tulokasjoukon, joka “eka kerran oli mukana kokeilemassa järjestöasioita”, rinnalla Mahis-

toiminnassa on pyörinyt mukana järjestöaktiiveja, joilla on kokemusta monista muistakin harras-

tuksista ja järjestöaloitteista. Huomattavan moni mahislaisista tuntee esimerkiksi Nuorten Akate-
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mian harrastustoiminnan opintokirjan (16 %). Näin ollen Nuorten Akatemian ja tätä kautta
Mahiksen alkuperäisen ja perinteisen järjestökoneiston merkitys Mahiksen vetäjien, koulu-
tusten ja lopulta myös nuorten mobilisoimisessa on ollut tuntuva. Vetäjistä reilu puolet tunsi

opintokirjan (55 %) ja Nuorten Akatemian toiminta oli ollut neljännekselle (27 %) aiemmin merki-

tyksellistä. Vanhaan kuvioon ei kuitenkaan ole jääty - ydin ei ole jämähtänyt paikoilleen, vaan

Mahiksen uudet projektit ovat oivallisesti laajentaneet sekä vetäjä- että nuorisotasoa. ‘Idean äitior-

ganisaatio – eikä äitiydestä tarvitse kiistellä – on voinut jäädä taustalle, lapset ja lapsenlapset täyt-

tävät maata’.

Tämä näkyy erityisen selvästi tavoissa, joilla nuoret ovat saaneet tietoa Mahiksesta ja tulleet mu-

kaan sen piiriin (ks. taulukot III-VII). Keskeinen tiedottaja ja mediaattori perustason projekteista oli

vetäjä. Nuorista 45 % sai tiedon häneltä. Nuorten oma sosiaalinen piiri, “kaverit”, kertoi myös Mahis-

viestiä eteenpäin useissa tapauksissa (29 %). Mahiksen tiedotusverkon moniäänisyyttä osoittavat

“muiden” tietolähteiden (12 %) lisäksi sattumatiedon (4 %), viranomaisten (4 %), oman järjestön (3

%) tai vanhempien (3 %) vinkit ja tiedostusvälineiden (2 %) kanavat. Rekrytoinnissa korostuukin

ihmisten välinen ja epämuodollinen henkilökohtainen ja sosiaalinen sidos. Tällä tavalla on voitu ylit-

tää järjestöjen ja instituutioiden rajoja. Mahis-tutorit ovat voineet rekrytoinnissaan yhdistellä ja räätä-

löidä omia, lähipiirin ja viranomaisten sekä opettajien tietoja ympäristön tarpeista.

Seuraavien taulukkojen tiedot vetäjän organisoinnista eivät juuri muuta kuvaa ryhmän perusta-

mistilanteesta. Ohjaajien arvioiden mukaan heidän oma aloite- ja kontaktiroolinsa ei ole yhtä kes-

keinen kuin nuorten arvioissa. Sen sijaan he korostavat jo olemassa olevan ydinryhmää mobilisaa-

tiomerkitystä (jopa joka neljäs ohjaaja nostaa tämän tärkeimmäksi). Näin ryhmän epävirallinen

toimintakulttuuri tuntuu jo rekrytointivaiheessa; ydinryhmän epäviralliset keskustelut ja harkinnat

saattavat johtaa ryhmän joustavaan ja spontaaniin laajentamiseen. Monesti yhteydenotto tapahtuu-

kin vetäjän toimesta. Vieläkin tihentyneemmin Mahis-ryhmän ytimeen päästään, kun tarkastelem-

me vetäjän raportointia siitä, kuinka idea tulla mukaan Mahikseen syntyi (ks. jälkimmäistä tauluk-

koa) ja toisaalta sitä, miten hänen mukaansa ryhmä koottiin. Kuten nuorilla, myös vetäjillä korostu-

vat vertaistoimijoiden antamat “inspikset”: Mahiksen aktiivit, Nuorten Akatemian tiedotus ja omat

(keskus)järjestöt sekä erilaiset kaverit (yhteensä 80 %) muodostavat horisontaalisen kontaktiulot-

tuvuuden sateenkaarihankkeen mobilisointivaiheessa.
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Sain tiedon ryhmästä (TAULUKKO III)

ärääM ittnesorP ittnesorpakkraT neniviitalumuK
ittnesorp

atlamuttasnaviA 8 3,3 5,3 5,3

ätsienilävsutodeiT 4 8,1 8,1 3,5

atlierevaK 56 5,82 5,82 8,33

atlisiamonariV 8 5,3 5,3 3,73

inätsötsejräJ 6 6,2 6,2 9,93

ätläjätevnämhyR 301 2,54 2,54 1,58

inatlimmehnaV 6 6,2 6,2 7,78

atlauuM 82 3,21 2,21 0,001

äsneethY 822 0,001 0,001

Tulin mukaan toimintaan (TAULUKKO IV)

ärääM ittnesorP akkraT
ittnesorp

neniviitalumuK
ittnesorp

estiniuduattiomlI 86 8,92 8,92 8,92

istilavajaajho,atseskutiomlI 71 5,7 5,7 3,73

istilavämhyr,atseskutiomlI 3 3,1 3,1 6,83

ättyethyittoajaajhO 76 4,92 4,92 0,86

naakumitevämhyR 6 6,2 6,2 6,07

asnaakumimiatnimioT 62 4,11 4,11 0,28

niotuumniknetoJ 14 0,81 0,81 0,001

äsneethY 822 0,001 0,001
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Mistä Mahis-tutorit saivat idean tulla mukaan Mahikseen (TAULUKKO V)

ärääM ittnesorP

atlamuttaS 4 3,3

ätsienilävsutodeiT 6 9,4

atlirevaK 7 7,5

atlisiamonariV 42 5,91

.titsni/ätlötsejräjsukseK 41 4,11

ätlötsejräjsurepnätneK 5 1,4

atlieviitkaneskihaM 82 8,22

atseskutodeitnaimetakAnetrouN 42 5,91

Nuoren tulo Mahis-tutorin mukaan (TAULUKKO VI)

ärääM ittnesorP

uutuattiomliestiirouN 43 6,72

atsijutuattiomlieestilavajaajhO 4 3,3

atsijutuattiomlieestilavämhyR 5 1,4

nämhyraaokokajaajhO 71 8,31

aaokoknidyaveloassamelO 52 3,02

nämhyroulatnimiotestI 41 4,11

niotuumniknetoJ 42 5,91

äsneethY 321 0,001

Mielenkiintoista on nähdä, että yhdessä tapauksessa neljästä viranomaiset ovat olleet aloitteen te-

kijöitä – informaation ja inspiraation mielessä. Usein viranomaiset, jotka ovat törmänneet margi-

naalin ongelmiin ja omien toimintakeinojensa ja resurssiensa rajoihin, ovat toimineet dialogissa

“Mahis-tulisielujen” kanssa. Tämä todistelee suomalaista perinnettä (Julkunen 1991; Paakkunai-

nen 1998): uudet ja mielikuvitukselliset sosiaalipolitiikan ja nuorisotyön aloitteet tulevat esiin
usein sosiaalivaltion ammattilaisten keskuudesta. Suomessa ei ole keskieurooppalaiseen tapaan

ristiriitaa kansalaisaloitteiden ja virallisen toiminnan kulttuureissa. Varsinkin lama-Suomessa mo-

net sosiaalityön aloitteet tulivat kriisiytyneistä toimintasektoreista ja työttömäksi joutuneiden sosiaa-

lityöntekijöiden suunnasta.

Toinen kansalaisyhteiskuntamme rakentumiseen liittyvä ajatus on, että media ja verkkoyhteydet

(internet) korvaavat kovalla vauhdilla muita kontaktipintoja. Tämä arviointitutkimus ei tue tätä
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ajatusta. Inhimillisiä verkostoyhteyksiä on vaikea korvata, inhimillisistä ja käytännöllisistä syistä

eikä anonyymi ‘telematia’ voi lähiverkoissa korvata olennaisia face-to-face -kontakteja ainakaan

yhteiskunnallisissa marginaaleissa (vrt. Paakkunainen 1999C). Mahis-tutorit ja koordinoijat voivat

rakentaa yhteytensä netin varassa. Samoin teknisiin suorituksiin keskittyvät (poika)ryhmät ovat

työskennelleet PC-koneilla ja valmistaneet jopa toimintaraporttinsa “tietsikkojen varassa”. Näyt-

tääkin siltä, että Suomessa verkon käyttö sosiaalisesti vastuullisten käytäntöjen ja demokratian

kannalta on vaatimatonta monista juhlapuheista huolimatta. Insinööri- ja pelivalmiudet sekä ver-

kon hyödykeperustainen käyttö ovat sen sijaan etusijalla.

Mahis-tutor – hämähäkki?

Yllättävä tieto Mahis-ryhmien luonteesta (ks. taulukot VI-VII) on myös se, että puolet (50 %) ryh-

mistä oli jo eri tavoin olemassa ennen varsinaista Mahiksen sysäystä. Silti Mahis antoi näille ryh-

mille lisäpotkua, -elämää ja loppukyselyn mukaan korvaamattomia ja välttämättömiä resursseja. Li-

säksi aloituskyselyn mukaan ryhmä oli tulollaan “ajatuksissa ja kontakteissa” (18 %) ja joskus (7 %)

ryhmä oli vasta muodostumassa. Pienen osan aloitusreflektiot (3 %) eivät perustuneet edes mihin-

kään kiinteään ryhmään. Joka viides ryhmä oli ideoinut järjestäytymisensä “jotenkin muutoin”,

mikä todistelee joistakin ainutlaatuisista Mahis-aloitteista.

Ryhmän toimintamalli, joka oli aloituskyselyn aikoihin puolittain valmiina ja puolittain muhi-

massa ja osallisten ideoinnin kohteena, oli vetäjien mukaan kehittynyt eritoten nuorten ideoimana

(40%) ja käytännön tekemisellä (27 %; ikään kuin induktiivisesti, pienistä “tekemällä oppii” -ko-

kemuksista ja -erehdyksistä oppien ja reflektoiden). Omaa heurekaansa – “keksin sen omassa pääs-

säni” – nosti esiin 16 % vetäjistä. Vetäjien käytännön- ja elämänläheisyys näkyy myös siinä, että

vain 6 % jatkoi hankkeessa järjestöperheensä kokeiluja ja 7 % katsoi hankkeellaan jatkettavan

lähinnä vapaiden projektiryhmien kasvatusmenetelmiä.

Vetäjän osuus ja samalla valta nuoren lopullisen mukaantulon varmistajana oli selvä (29 %).

Yhteydenoton lisäksi jotkut ohjaajat myös valitsivat (8 %) ryhmään ilmoittautuneista nuorista toi-

mintaan soveliaat. Silti on Mahiksen periaatteiden kannalta komeata miettiä nuorten itsenäistä il-

moittautumista (30 %) ja ajatusta siitä, että “toiminta imi mukaansa” (11 %), tai, että ryhmä veti

mukaansa (3 %). Polut Mahis-toimintaan olivat osaksi kirjavia (“jotenkin muutoin”: 18 %), jolloin

esimerkiksi kouluyhteydet, olemassa olevat toimintaperinteet, huutavat toimintasisältöjen tarpeet

ja henkilösuhteet nousevat esiin.

Tiedot osoittavat, että Mahiksen käsivarret ovat löytäneet nuorensa omintakeisin tavoin, koska

nuoret eivät ole ainakaan yksipuolisesti tulleet viranomaisten, opettajien tai vanhempiensa tyrkki-

miksi, vaan rekrytoituminen on tapahtunut kansalaisyhteiskunnan parhaiden perinteiden ja
informaalisten verkkojen mukaisesti – kuitenkin Mahis-vetäjän tarpeellisen silmämäärän ja
ohjauksen alla. Tätä anarkistisempiin kokeiluihinhan Mahiksessa ei haluttukaan mennä. Toimin-

nan sisältöjen ideoinnissa ja niihin perustuvan julkisuuden luonnissa vetäjän aloitteellisuus on ollut

keskiössä. Mikä tahansa sisältö ei vedä nuoria puoleensa.
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III MAHIS-TUTOREIDEN PROFIILI

Mahis-tutoreiden vastaamisinto

Mahis-projektien vetäjienkään vastaamisinto ei ollut järin suuri. Vastausprosentin alhaisuutta kor-

vasi kuitenkin se, että yhdeksän kymmenestä vastaajasta luki kyselykaavakkeen erittäin vakavasti

ja intensiivisesti - usein pyydeltiin anteeksi myöhäistä tai jotenkin vaillinaista otetta: “Sorry, vielä-

kö vastauksista on apua? Paperit olivat jääneet väärään päähän. Työharjoitteluni oli kotipaikkakun-

nallani, kesästä jouluun saakka” (N75-78). Osin tämä vaikeneminen tutkijan edessä selittyy sillä,

että epävirallisten kansalaisyhteiskunnan projektien voima on juuri epävirallisuudessa ja siinä, ett-

eivät hankkeet ole osa virallista ja hallittua julkisten instituutioiden toimintaa ja tätä ei-kontrolloi-

tua otetta halutaan tavallaan suojella. ‘Suojautumista’ voidaan pitää jopa Mahis-verkon voimava-

rana. Monien vetäjienkin elämäntapa ja -tilanne oli dynaaminen, kiireinen ja heidän “ajatuksensa

oli monessa kiinni“. Mahis-motivaatio nousee esiin juuri projektiivisten, monia kokemuspintoja

omaavien aikuisten keskuudessa.

Ristiriitaista oli se, että Mahis-projekti ja sitä arvioiva tutkimus pyrkivät ‘uuden’ ja ‘ei-profes-

sionaalin’ nuorisotyöelementin esiinnostamiseen ja kuitenkin useat aloitteet ja toimintarepertuaarit

pyrittiin varjelemaan tutkimusprosessin aikana tai tutkimukselta. Lisäksi varottiin käyttämästä vi-

rallisen nuorisotyöprofession kannalta vieraita tai tervejärkisiä termejä ja arviointitapoja. Yksi vai-

keasti ylitettävä ongelma tässä on se, mitä tyyliä tai kieltä tulisi käyttää marginaalityötä tekevien

toimijoiden haastattelussa? Voisiko se olla populaarimpaa, tilaa antavampaa tai konkreettisempaa

kuin tämän arvioinnin käsitteistö? Muutamat vastaukset antavat ymmärtää, että ohjaajakyselyt oli-

vat turhan akateemisia ja vaativia. Jos näin oli, jo kaavake karsi autonomisia ja itsellisen tervejärki-

siä hankkeita ja suosi ammattilaispuhujia tai ammattilaisuudesta kiinnostuneita. Tieteellistyvät

ammattitaidot ja retoriikat ovat yksi keskeinen kulttuuripääoman laji (vrt. Bourdieu 1979), jolla voi

kepeästi erottautua “fiksujen”, ammatillisesti turvatusti erottautuneiden, seuraan.

Nuorten varjeluun liittyy monilla Mahis-vetäjillä myös pelko nuorten intimiteetin ja tiedonsuo-

jan murtumisesta (vrt. Lähteenmaa 1999; Paakkunainen 1999D). Muut seikat vastauspassiivisuu-

den taustalla ovat arkisempia ja raadollisempia. Mahis-organisaatio vaatii toimijoiltaan hankera-

portoinnin ja taloudellisten toimien dokumentoinnin. Tämä riitti monille ja samalla “kaksinkertais-

ta vastaamista” pidettiin työläänä. Seikkaperäinen tutkimus soti Mahiksen muuta kepeyttä vastaan.

Mahis-tutorien sosiaalinen ja ammatillinen luonnekuva

Jatkotarkasteluja varten on kiinnostavaa nostaa esiin Mahis-vetäjien profiili – sosiaalinen ja henki-

löhistoriallinen tausta (TAULUKKO VII). Se voi tapahtua keskittyneesti ja erilaisten tausta-aineis-

tojen avulla:
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Vetäjien profiili (TAULUKKO VII)
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Naiset ovat aktiivisia vetäjien joukossa. Näyttää siltä, että sosiaali- ja nuorisotyön sekä kolmannen

sektorin nuorisotoiminnan feminiininen perinne korostuu informaalisissa ja aluetta uudistavissa

hankkeissa. Perinteisesti naisille tyypilliset motivaatiot ja kompetenssit – modernin empaattiset,

dialogiset ja joustavan individualistiset resurssit – hallitsevat hegemonisesti näyttämöä. Kyse ei

siis ole vain feminiinisten turvainstituutioiden ‘bunkkereista’ vaan naisisista kompetensseista sekä

ammatti-identiteetin ja alueen uudistumishaluista. Toisaalta, monet seikat aineistossa viittaavat sii-

hen, että miehet ovat aktivoituneet ja projektien sekä tutkimuksen kuluessa entistä enemmän pun-

nitsevat kokemuksiaan. Loppuvaiheessa vastanneiden miesten määrä (25 %) on sama kuin heidän

osuutensa myönteisissä tukipäätöksissä: sukupuolet vastaavat rinta rinnan. Miesten aktivoitumi-

sella on yhteys loppuarviotietojen maskuliinistumiseen ja tiukempien työmuotojen esiinnousuun.

Näin miehisiä toimintarepertuaareja voidaan tarkastella tarkemmin ja itse asiassa herkemmin. Mahis
on liikauttanut miehiä, sysännyt heitä pohtimaan ja innovoimaan informaalisen sosiaalityön
ratkaisuja.

Aikuisvetäjät ovat myös huomattavan koulutettuja. Vain joka kahdeskymmenes on perus-

koulutuksen varassa ja jopa joka viides on opiskellut korkeakoulussa. Samoin Mahis-tutoreiden

ammattilaisuus nousee esiin. Vain joka viides on vailla julkisen sektorin kokemusta ja joka kolmas

projekti- tai hankekokemusta julkisissa tai yhteiskunnallisissa ohjelmissa. Puolella ohjaajaporu-

kasta on yli vuoden kokemus (lähinnä kunnallisesta) alan palkollisuudesta. Vaikka Mahiksen alku-

peräisenä tarkoituksena ei ollutkaan “päästä irti instituutioista ja ammattitaidoista”, sen pyrkimyk-

senä on ollut vapauttaa uutta vapaaehtoista ja ‘ei-niin-kouluja-käynyttä’ arsenaalia ja silmää margi-

naalityöhön.

Tässä Mahis on jotensakin epäonnistunut, asettanut tavoitteensa epärealistisesti tai ainakin jää-

nyt puolitiehen. Suomalaisessa kontekstissa tämä ei ole yllätys, sillä nuorisotyön ja verkkojen laajen-

tamisen hitaus ja kitkaisuus perusammattilaisten ulkopuolelle on lujassa historian ja instituutioiden

sementissä. Tässä suhteessa voidaan tietenkin pitää suomalaisen perinteen uudenlaisena saavutuk-

sena sitä, että kolmasosalla mukanaolijoista ei aiemmin ole ollut hankekokemusta, vaan samal-

la tavoin kuin nuortenkin keskuudessa, huomattava osa oli ensi kertaa järjestö- ja verkostotyössä

mukana. Tulee myös huomata, että viidesosalla ryhmäohjaajista ei ollut julkisen hallinnon työto-

distusta ja monet ovat toimineet kuntien ja valtion palkollisina vain pieniä aikoja. Toisaalta pitkälle

professionaalinen ja instituutioissa oppinut ohjaaja-aines voi Mahiksen puitteissa tehdä asioita uu-

silla tavoilla. Nämä tavat ja Mahiksen ainutlaatuinen, usein välttämätön tuki, tulee tarkastelussa

esiin.

Vetäjien ammattimainen orientaatio ja feminiinisyys saattavat kuitenkin yksipuolistaa toi-
mintaa. Ammattilaisuudella on yhteytensä suomalaisen hyvinvointivaltion perinteeseen ja siihen,

että useimmiten innovoivatkin aloitteet tulevat sitä lähellä olevilta henkilöiltä. Ammattilaisuus ei

toimijoiden kokemuksen mukaan kuitenkaan estä “kaikkien kukkien kukintaa” suomalaisessa kan-

salaistoiminnassa. Tässä mielessä projekti voisi satsata myös joihinkin radikaaleihin projekteihin,

joissa uudet toimijatyypit ja -areenat kansalaisyhteiskunnan sisältä nousevat esiin. Naisten ylivalta

vetäjien keskuudessa heijastelee heidän moderneja kykyjään ja inspiraatiotaan, mutta se saattaa

peittää alleen poikien ongelmia ja miehisiä erityiskompetensseja nuorisotyössä. Miehet voisivat

tunnistaa ja palkita erilaisia juttuja ja taitoja Mahis-hankkeissa. Ekologisten projektien ja nuorten

kansalaisidentiteettiin sekä yhteiskunnalliseen aloitteellisuuteen liittyvien inspiraatioiden puute pistää

myös silmään hankkeiden kirjoa tarkastellessa – minkä tausta saattaa myös olla yhteiskunnallisesti
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“kilteissä” vetäjien järjestö- ja instituutiotaustoissa tai Mahiksen ennakkoimagossa.

Yksi tulkintasuunta ammattilaisuuden ja ohjaajien virallisten työkokemustaustojen selittämi-

seksi on saksalaisen nuorisotyön peruskokemus: mitä lähemmäs autonomista ja refleksiivistä (ko-

keilevaa ja käytännössä oppivaa) nuorisotyön metodia ja dialogia nuorten kanssa päästään, sitä

spesifimmiksi professionaalisuuden vaatimukset nousevat – ‘spontaaneista’ kansalaisyhteiskun-

nasta ‘luonnonvoimaisesti’ nousevista jutuista on vaikea puhua marginaalinuorison suhteen. Taus-

talla pilkottaa myös keskustelu tämän työn spesifistä vastuusta: työmuodot lähenevät nuorten hen-

kisiä ja addiktiivisia riippuvuustiloja ja niiden terapeuttisia ja toiminnallisia käsittelymahdollisuuksia

– ongelmien ‘tervejärkiset’ kohtaamistavat eivät aina riitä tai niiden käyttöönotossa tarvitaan usein

professioiden apua ja (auktoritatiivista) tietoturvaa (Neunter Jugendberichte 1994).

Ohjaajaryhmän suhteellinen nuoruus (29 % alle 25-vuotiaita) ja opiskeluaktiivisuus (35
%:lla kesken) saattavat osaltaan pelastaa Mahiksen reformistista uudistushenkeä. Liittyyhän

näihin molempiin tekijöihin uudistuspotentiaalia ja työmuotojen sekä ammatti-identiteetin kokei-

lu- ja kehittelytarpeita. Seuranta-aineisto osoittaa samalla, että monet Mahis-tutorit ovat valmistu-

neet projektirupeamansa kuluessa. Mahiksesta saadulla kokemuksella on voinut olla lähtemättö-

miä vaikutuksia nuorten ammattilaisten joustaville ammattikäytännöille. Suomalaisten nuorten am-

matillinen ja yhteiskunnallinen sosiaalistuminen kristallisoituu usein juuri koulutuksen loppuvaiheessa.

Toisaalta, monet keski-ikäiset Mahis-tutorit kehuivat projektin ainutlaatuisia puitteita – “chanssia

lopultakin toteuttaa kauan haudottu unelma” (N58).

Uusintakyselyssä olivat aloituskyselyyn verrattuna miehet selvästi aktiivisempia (15 %:sta
25:een %), vanhemmat jonkin verran aktiivisempia kuin nuoret (1958 tai ennen syntyneet loppu-

vaiheessa 16 %/alussa 15 %; v. 1959 - 68 syntyneet 38 %/33 %; 69 - 74 syntyneet 20 %/24 %; 75 -

78 syntyneet 18/18; 79 - 81 syntyneet 8 %/11 %) ja enemmän työelämään kiinnittyneet ohjaajat

aloittajia aktiivisempia. Koulutuksessa olleiden määrä putosi 35 %:sta 24 %:iin.

Vanhemmat ikäryhmät tai ainakin keski-ikää lähestyvät ryhmät jaksoivat nuoria paremmin vas-

tata ja raportoida “vastuullisesti” toimistaan. Koulutusaktiivisuuden lasku vastaajajoukossa liitty-

nee yksinkertaisesti siihen, että moni naisopiskelija valmistui Mahiksen aikana. Nämä selitykset

eivät riitä: miehistyminen (tutkimuksen suuntaan) aktiivisessa vetäjäryhmässä liittyy myös Mahik-

sen erityiseen oppimisprosessiin, ennakkoluuloja rikkovaan miehiseen tapaan kohdata marginaali.

Miehet siis nousivat Mahiksen myötä ja sen prosessin aikana aktiivisemmiksi kuin naisaktiivit.

Miehiset toimintainspiraatiot näkyvät myös yllättävinä huomioina läpi koko toiminnan jälkikä-

teisarvioinnin. Miehinen innostus ei myöskään sulkenut portteja miesvetäjien ja tyttöjäsenten
dialogilta ja miksatuilta energioilta. Miesten kokoamat Mahis-ryhmät oli naisohjaajiin verrattu-

na rekrytoitu kovemmasta marginaalista; yleensä miesvetäjien verkostoissa oli marginaalin vaaraa

lähellä olevia nuoria joko puolet tai usein yli 90 %. Miesten arvio toiminnan dynamiikasta oli myös

realistinen: naisten vetokulttuurit tukeutuivat enemmän yhteistyöhön ja ongelmien aprikointiin,

miehet puhuivat selkokielellä vaikeuksien ja ongelmien kautta tapahtuvasta oppimisesta, jonkin-

laisesta riskisestä “ongelmien-kanssa-kolisten” etenemisestä. Kannattaa myös varoa gender-tar-

kastelua; monilla niin kutsutuilla miksatuilla käytännöillä (sukupuolisten konventioiden uudistu-

misesta tai yhdistymisestä kehkeytyvät repertuaarit) saattaa olla asemansa informaalissa nuoriso-

verkostossa. ‘Miehisen’ ja ‘miksatun’ löytäminen voisi olla tämän raportin eräs jatkolinja.
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IV LUOTTAMUS TULEVAAN JA MAHIKSEEN ASTUMINEN:
“SYTYTTÄÄ PIENI KYNTTILÄ HÄMÄRÄÄN“

Luottamus tulevaan

Nuorten mukaantuloa Mahikseen ennakoivat varmaan parhaiten tiedot siitä miten luottavaisesti

nuoret suhtautuvat lähitulevaisuuteensa. Se, miten nuori ennakoi tulevaisuuttaan, ei ole aina kiinni

ikävistä tai lupaavista taustoista, “köyhä ei aina kävele kadun varjoisalla puolella ja päinvastoin”.

Nuorten luottavaisuus tulevaan – jos sitä kuvataan nuorten valinnoilla kyselyssä – ei ollut heikko

toiminnan aloituksen aikoihin. Näyttäisi siltä, että Mahis-toiminta on saanut liikkeelle reippain
tavoin tulevaisuuttaan pohtivia nuoria. Vahvasta toiveikkuuden kasvusta ja vastaavasti syn-
kän tai odottelevan orientaation väistymisestä ei kuitenkaan voi puhua. Olennainen huomio

Mahis-kulttuurin kannalta on myös se, ettei kukaan projektilainen ole täysin epätoivoinen ja pelok-

kuutensa esittää vain muutama nuori. Mahiksessa (saadussa aineistonäytteessä) on siis mukana

lähinnä sellaisia syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, joilla ei ole akuutisti päälle painavaa ja ulos-

päinhuutavaa hätää. Mahis-nuoret kykenevät käsittelemään ongelmiaan tai sitten “pitämään ne si-

sällään“. Näihin tietoihin, ja niiden merkitykseen, on syytä tulkinnassa palata uudelleen ja tarken-

taa sitä muulla tiedolla: elämänuskoiset nuoret vastaavat synkkämielisempiä aktiivisemmin. Ma-

hiksen ja toiveikkuuden välissä voi olla monia muitakin elämässä väliintulevia muuttujia. Nuorilla

ei ole standardisia arvottavia käsitteitä, mutta lähellä on johtopäätös siitä, että Mahis on ollut anta-

massa tilaa nuorten pienille elämän utopioille – sekä mahdollistajana että prosessina. Ainakin se on

aktivoinut ja pitänyt toiminnan särmässä juuri myönteistä tulevaisuuden odotustaan kasvattaneita

nuoria.

Kuinka luottavainen olet tulevaisuutesi suhteen? (TAULUKKO VIII)

naamoatseduusiavattouloivrA
neetuusiavelut

:atroun822ylesyksutiolA
%001

ylesykneehiavuppoL
%001:atroun021

sakieviotnivyH %22 %52

sakievioT %34 %34

avelettodO %43 %23

sakoleP %1 -

inassiolepnivyH - -
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“Toivon hyvän vaimon, mopon ja kännykän
– irti viinasta ja isosta veljestä”

Avovastaukset tarkentavat proosallisemmin kuvaa nuorten arkisista elämäntoiveista ja samalla ne

varottavat lukijaa yksikäsitteisistä ja psykologisoivista tulkinnoista. Toiveikkuuden tai pessimismin

ulottuvuus nuorten elämässä ilmaistaan useimmiten tutulla miehisellä selviytymisretoriikalla.10

Mikä on lähin elämäntoiveesi? Saada hyvä työpaikka P84/ Pysyä terveenä, olla yhdessä erilaisten ihmisten
kanssa ja nähdä maailmaa T81/ elää terveenä, saada hyvä ammatti T82/ Päästä NHL:lään pelaamaan jää-
kiekkoa P85/ Päästä pois lukiosta P82/ Saada hyvä päästötodistus ja päästä opiskelemaan jonnekin. T84/
Saada ajokortin T81/ Päästä skeittauksessa pitkälle lumilautailussa myös P83/ Sitä ko ei moni tiiä P83/
Saada hyvä koulutus tulevaisuudelle. Elää terveenä ja onnellisena T84/ et ois hauskaa loppuun asti T85/
Haluaisin opiskella poliisiksi T86-87/ Haluaisin saada harrastuksen itselleni. T86-87/ Saada hyvä ammatti.
P83/ Että olisi paljon hyviä kavereita. P86-87/ Ystävyys P83/ Päästä opiskelemaan lukioon mihin tahdon tai
saada paljon kokemusta tanssista, hevosalasta, teatterista. T85/ Muuttaa asumaan Ouluun ja saada sieltä
(kunnon) opiskelupaikka T83/ Voittaa Suomen mestaruusmitalli. P83/ Ammatti josta pidän, perhe, terveys,
allergia pois, hyvät ihmissuhteet. T83/ Saada mopo ja kännykkä. P85/ Saada kesätöitä. P83/ Maatila, eläin-
kauppa. T82/ Oma perhe, työpaikka, asunto. T82/ Että pääsen Tampereelle ilmaisutaidonlukioon. T85/ Ta-
sapainoinen elämä. P82/ Voittaa lotossa, oman kämpän. P82/ Elää iloisena huolimatta puutteista. T83/ Että
harrastuksista tulisi vaikka ammatti. T83/ Käydä ammattikoulu rauhassa loppuun. T82/ Olla terve ja jokin
perhe. T86-87/ Että valmistuisin lääkäriksi. T83/ Liikunnan opettaja. P83/ Päästä ammattikouluun. P82/
Onnellisuus. P81/ Kaikki tuttavat jne... saisivat elää terveinä jne... Ei olisi sotaa missään päin maapalloa.
T82/ Että vanhempana voisin perustaa oman ravintolan. T85/ Et pääsis kunnon duunii. T85/ Menestyä rat-
sastajana. T83/ Saada kokemuksia ja oppia enemmän. T84/ Päästä läpi lukiosta ja mennä armeijaan. P82/ Ei
mikään. P84/ Lukioon pääseminen ja sen selvittäminen. T84/ Päästä ylioppilaaksi. P84/ Lähimmät elämän-
toiveet taitavat olla yleiset kliseet terveyden ja ystävien ja tietenkin hieman kauemmas katsoen opiskelujen
hyvin meneminen ja tulevaisuuden opiskelu/työpaikkojen saanti. Asiat ovat tällä hetkellä sen verran hyvin
ettei suurempia toiveita ole! T82/ Saavuttaa musta vyö Ju-Jutsussa. P83/ Saada yo-lakki päähän. Auttaa
muita ihmisiä, rakastaa ja tulla rakastetuksi. Laajentaa elämänkatsomustani. T81/ Päästä nuoriso-ohjaajaksi.
T84/ Musta tulee klovni sirkukseen. Ei vaan, en tiedä. T82/ Haluan kohtuullisen hyvän työn, perheen, mie-
hen. T86-67/ Että (sitten joskus) saan kunnon työpaikan enkä olisi aivan sanaton. T85/ Päästä muuttamaan
mahdollisimman kauas omalta paikkakunnalta ja nähdä maailmaa. T82/ Saada ilmaista itseäni. T82/ Että
saan peruskoulun suoritettua. P84/ Rauhaa ja rakkautta. T85/ Päästä isoveljest eroon. T85/ Auttaa muita,
olla onnellinen kavereiden kanssa ja saada uusia ystäviä roppakaupalla! T86-87/ Olla terve ja elää kaverei-
den ja lähimmäisten kanssa. T83/ Nuorien auttaminen. P84/ Ei mikkään. T85/ Saada oma “hyvä” kämppä ja
valmistua koulusta. T82/ Että saan peruskoulun käytyä ja pääsy peruskoulun jälkeen opiskelemaan tiettyyn
paikkaan! T85/ Saada “se joku“. T83/ Mä haluisin tulla suosituksi kampaajaksi. T86-87/ Saada rahaa, työ-
paikka heti koulutuksen jälkeen. Saada elämään vähän sisältöä vapaa-aikana, muutakin kuin ryyppäämistä.
T81/ Että hanke onnistuu. P83/ Päästä lukio hyvin läpi ja saada uusia tuttavuuksia mielenkiintoisten ihmis-
ten kanssa. P83/ Tällä hetkellä se olisi, että saisin koulusta hyvän todistuksen ja saisi kaikki asiat kuntoon.
T85/ Rauha ja rakkaus. P79-80/ Selvitä ala-aste loppuun hyvin. T86-87/ Kaverit ja puhdas elämä. T83/

Nuorten perusretoriikka liittyy tuttuun elämäntoiveiden kavalkadiin: terveys, koulu ja työ sekä parisuh-

teet. Materiaaliset seikat ovat tärkeitä. Sosiaaliset arvot haastavat edellisiä ja ne liittyvät usein kavereihin

ja mahdollisiin elämänkumppaneihin. Eksistentiaalisemmat ja yksilölliset arvot nousevat aika harvoin

esiin, ammatti- ja koulutustoiveet paljastavat tai saavat rinnalleen usein ei-instrumentaalisia elämänar-

voja. Sen sijaan arki ja konkreettiset seikat lyövät läpi: jotkut asiat on pienellä aikataululla saatava ja

saatavissa kuntoon. Elämäntie ja sen seuraavat positiiviset askeleet liittyvät monilla harrastusten kieto-

maan tulevaisuuden näköalaan tai elinkeinoon – esimerkiksi hevosharrastukseen tai lätkään.
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Mopo ja kännykkä voivat olla lähiaskeleita tai elämän mittakaavoihin liittyvää ironiaa. Sosiaa-

lisen välittämisen, rauhan ja rakkauden teemat tulevat myös läpi. Ongelmalliset elämänvaiheet

suodattuvat läpi lähinnä kielteisen kautta rakentuneiden antisipaatioiden kautta: pois paikkakun-

nalta, ison veljen luota tai viinaringistä ja epäpuhtaasta elämästä. Nämä addiktiot, kotitaustan vai-

keudet ja elämäntavan yksinäisyys tulevat aineistossa esiin muutoinkin. Jännittävää on myös se,

etteivät pirulliset ja alatyyliset kielikuvat hypi tässäkään yhteydessä esiin nuorten aineistosta.

Loppuvaiheen elämäntoiveet noudattelevat aika lailla samaa kaavaa. Pikku utopiat ja konkretia

ovat kasvattaneet hiukan tilaansa ja vieneet pohjaa Isoilta Jutuilta tai “Perusjoukoilta”. Mitä myöhem-

min loppuvaiheen lomakkeet palautuivat tutkijalle, sitä konkreettisempia vastaukset olivat. Konk-

reettisuus näyttäytyi sekä positiivisissa elämäntoiveissa että ongelmaennakoinneissa. Mahiksen kan-

nalta onkin merkityksellistä se, miten pienet elämäntoiveet voivat tulla käsitellyksi ryhmässä tai par-

haimmassa tapauksessa miten ryhmä voisi auttaa niissä “muutoinkin kuin hohhottamalla” (vetäjä,

N58). Monet nuorten projektiot ovat jättäneet toimintatilan ja intervention paikan myös Mahis-ryh-

mälle: seurusteluasiat, elämänhankkeiden ja pirullisten ongelmien vertailu, realistisuus, terveys, har-

rastusmahdollisuudet, itsensä toteuttaminen, luovuus ja niiden näyttämisen mahdollisuus, arjen sisäl-

tö ja motivoivat teemat, raittius ja huumeettomuus. Joskus toiveet sijoitetaan suoraan Mahis-hank-

keeseen. Mahis on jonkin onnellisen asian kokeilun tai paikantamisen mikrokosmos.

Marginaalin vaarassa olevien nuorten vapaa-aika on tärkeä kulttuurinen tila, jossa voi-
daan tarttua marginalisoitumisen kulttuurisiin kehiin. Rakenteellisen (niukkojen mahdolli-
suuksien sosiaalisiin ja alueellisiin rakenteisiin, ammattiin ja työhön liittyvät) elämänhallin-
nan kysymyksiin on hankala puuttua vapaa-ajan projekteilla. Sen sijaan voidaan puhua pie-
nistä elämänhallinnan ongelmista ja niitä ylittävistä pienistä asioista ja pikku-utooppisista
arkisista antisipaatioista (tulevaisuuden ennakoinneista). Näitä sisäisen elämänhallinnan (yk-
silön omat merkitykselliset valinnat, harrastukset ja asioita uudella tavalla yhdistävät elä-
mänpoliittiset valinnat) juttuja voidaan hyvin kohdata ja nostaa osaksi toiminta-agendaa
myös Mahiksen tyyppisessä ohjelmassa (vrt. Paakkunainen 1995; Roos 1987; Virtanen 1997).

Mikä on lähin elämäntoiveesi? (Loppuvaiheen kyselystä): Koulusta huolehtiminen P86/ Että säilyisi
koti, terveys, perhe, ystävät T84/ Terveys työ ja perhe T84/ Saada jatko-opiskelupaikka P84/ En oikein
tiedä, päästä taidelukioon, ehkä, tai pitää suhteet vanhempiin ja ystäviin kunnossa, vaikea kysymys T85/
Että olisi aina hyviä ystäviä johon luottaa ja että ihmisillä ei olisi sotia, sotia eikä nälänhätää. Ja että saisin
elää onnellisena! T84/ En tiiä T85/ Solmia uusia suhteita, onnellisuus, jatko-opinnot ym. T84/ Avoliitto ja
lapsi T84/ Se on peruskoulun päättäminen ja uuteen kouluun (ehkä lukioon) meneminen. Toive valmistua
hyvään mieleiseen ammattiin T84/ Ammattitaitoinen koulutus, kaikille hyvä elämä ja terveys T84/ Oike-
astaan en ole tullut ajatelleeksi näin äkkiä asiaa...T84/ Hyvä vaimo P83/ Terveys ja hyvä ammatti P84/
Päästä eläinlääkäriks, saada hyvä elämä, parempi T84/ Et mä saan uuden puhelimen P85/ Pysyä terveenä
ja saada töitä P81/ Saada hyvä ammatti P84/ ... ja muutoinkin rauha olis koko maailmassa T81/ Saada
hyvä todistus (päästötodistus) ja sen jälkeen saada hyvä opiskelupaikka. T84/ Pystyä toteuttamaan itseäni
mahdollisimman paljon... (pysyä terveenä ym. normaalit) T83/ saada töitä koulun jälkeen P82/ Että olisin
onnellinen T83/ Päästä koulu läpi... Pyrkiä johonkin oppilaitokseen. Esim. Kauppa-oppilaitokseen P85/
Hyvä ammatti, sen jälkeen kun olen saanut käytyä koulut loppuun, suhde nykyisiin kavereihin säilyisi,
suhde perheeseen säilyisi, oma asunto T85/ Terveys, ura T85/ Että minun perheelläni olisi hyvä olla ja
elää ns. normaalia elämää. T85/ Saada “yksityiselämäni” kukoistamaan T85/ Saavuttaa dan-garuointi eli
musta vyö Ju-Jutsussa (nyk. oranssi) P83/ Valmistua tulevaan ammattiin (nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja),
perustaa perhe. Olla tyytyväinen (omassa taloudessa) elämässä T83/ Elää terveenä ja onnellisena T84/
että pystyisin olemaan mukana mahdollisimman monessa toiminnassa T85/ Ystävät&luottamus T85/ nuo-
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riso-ohjaajaksi T83/ Löytää todellinen rakkaus ja sen tarkoitus T85/ saada hyvä ammatti ja mukava elä-
mänkumppani (tyttöystävä) P82/ valmistun parturi-kampaaja koulusta T83/ Levytyssopimus P85/ Lähin-
nä haluaisin pärjätä hyvin elämässäni ja auttaa muita ihmisiä T82/ Päästä Red hot chili pepperssin kon-
serttiin P83/ Päästä pois peruskoulusta ja jatkaa opintoja P85/ tulla hyvin rikkaaksi T84/ En tiedä, vaikea
sanoa T84/ Haluan päästä eroon änkytyksestä P86-87/ Ettei minua kiusattaisi P86-87/ Luottamuksellisten
suhteiden oppiminen T84/ Saada kaikki kaverisuhteet kuntoon. Lukioon pääsy. Ehkä muutaman vuoden
kuluttua kielimatka. T85/ Saada parempi itseluottamus, se että ajattelisin enemmän itseäni ja mitä haluan,
enkä olisi niin taipuvainen toisten toiveisiin T82/ Kesätyöt. P85/ Hyvä koulupaperi, säällinen työ ja...
ehkä muutto syksyllä, talvella, omaan asuntoon. P83/ saada tämä juttu eheästi loppuun T82/

Mikä oli positiivinen ja ensimmäinen ‘juttu’ mukaantulossa?

Seuraava taulukko kertoo jotain nuorten perustavista toimintaintentioista: mihin elämänkysymyk-

siin toiminta oli vastaus? Mikä silloittaa elämän luottamusta, -toiveita toiminnan suuntaan? Pu-

humme klassisen retoriikan tavoin (Perelman-Olbrechts-Tyteca 1971) arvoista ja käsitteistä, jotka

tavallaan suostuttelevat tai mobilisoivat meitä toimintaan.

Miksi lähdin mukaan toimintaan? (TAULUKKO IX)
(Aloituskysely nuorille, oikeassa sarakkeessa ‘kyllä’-vastanneiden absoluuttinen määrä)

atsutuluokajajotiataisuunaaS )ats:822atroun67(%33

atlannakinöyt)navelut(ätiisnydöyH )22(%01

iskouvineskutsarraH )76(%92

äättäheivatnimiotaapavneS )301(%54

aunimtavatsonni"siliif"ajiknehneS )521(%55

nuutsavaatnakajneeseekknahneesiallät'äytyättieh'estinaulaH )14(%81

teettiuptavatsonniajikutnenilleduolaT )12(%9

inäisimhiassnakassamattuaanakumallonaulaH )44(%91

nösiethYnavikajnakuropirevakälleisinavaasnoksU )76(%92

ineskumostaknamliaaM )81(%8

eloitsesiatrekniskyieaimiotaiskuusillodhamatiuM )11(%5

iskouvineiskuekiavneimoinellestiaekutnaulaH )41(%6

aimlegnonäämelettisäkaattuaäkim,anekutänesiknehnannimiotnesiallätneoK )71(%8

Nämä vastaukset aika yleisiin miksi-kysymyksiin osoittavat tietä nuorten perustaviin motivaatioi-

hin, jotka luontevasti yhdistyvät projektien rekrytointitapoihin ja nuorten luottavaisuuteen ja pie-

niin positiivisiin tulevaisuusodotuksiin. Taulukoita voi myös lukea miettien sitä, missä määrin Mahis-

verkko on mykkä tai hiljentävä toimintatapa, joka itse edustaa eräänlaisia hyväksyttyjä harrastuksia
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ja aktiviteetteja, missä määrin se itse koodaa ja yksipuolistaa toimintavaihtoehtoja ja missä määrin

se kykenee omimaan ja ylläpitämään nuorten omia elämäntoiveita?

Nuorten vastauksissa sisällölliset ja sosiaaliset mobilisointitavat yhdistyvät toimintaodo-
tusten ‘fiilikseen’ ja henkeen, ajatukseen toiminnan vapaudesta ja autonomiasta sekä mah-
dollisuuteen toimia ja rakentaa kevyttä uutta yhteisöä ja samalla harrastaa sekä laajentaa
omia taitoja. Nuorten suhde toimintaan ei ole instrumentaalinen (suhde työtaitoihin) tai perintei-

sen maailmankatsomuksellinen. Pikemminkin halutaan heittäytyä projektin peliin ja maailmankat-

somuksen vierastaminen ei tarkoita sosiaalisen välittämisen lakkaamista tai sosiaalista kyvyttö-

myyttä. Toiminnan aloitusvaiheessa nuoret eivät “vingu ja valita” (M69-74) omia vaikeuksiaan.

Nuorten elämänhallintavaikeudet ja niiden tunnistaminen/tunnustaminen eivät ole olleet olennai-

sella tavalla yhteisessä käsittelyssä toiminnan alkuvaiheessa. Nuoristakin vain harvat (6-8%) ovat

toimintamotivaationaan huomioineet henkisen ja sosiaalisen tukitarpeensa. Vain viisi prosenttia

näkee lähiympäristönsä muut toimintamahdollisuudet mitättöminä, toivo ei ole toiminnallisten ti-

lojenkaan suhteen kuollut. Nuoret hakevat siis yhteistä vapaata fiilistä ja harrastustaitoja. Toimin-

tatilan ‘hengen’, ‘vapauden’ ja ‘sosiaalisuuden’ etsintä eivät viittaa vain näiden niukkuuteen nuor-

ten lähielämässä, vaan selvästi myös vapausasteiden tarpeeseen. Mahiksessa yhdistyy jonkinlainen

sosiaalinen turva ja hallitsemattomuus (avoimuus) ennen omia ratkaisuja.

Mahis-tutoreiden motivaatio ja maailmankatsomus

Mahis-tutoreiden toimintamotivaatiota kysyttiin samantyyppisellä kategorisoinnilla kuin nuoriltakin:

Miksi lähdit (vetäjä) mukaan Mahikseen? (TAULUKKO X)

)321,ylesyksutiola(oitaavitomatnimioT assotsienia%

ulettiojrahöyT 41

ytöyhnenillitammA 26

iovitomotoumnenillariväpE 46

atsiodoumatnimiotatsiatihautuatriulaH 81

iovitomiknehneskihaM 34

naakum'nenimytyättieh'nenilluutsaV 23

iovitomikutnenilleduolaT 15

assinniovitkanosiroun'äsil'nosihaM 55

'tynajässät'oitaavitomnenilaaisoS 64

oitaavitomnenilleskumostaknamliaaM 61

nitkejorpnäveketnunimtavattodotesiehäL 41

äisimhiassnakajinäisiämmihälaattuanaulaH 42
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Mahis näyttäytyi ohjaajille alkuvaiheessa ammatillisena, vapaana ja hengeltään inspiroiva-
na kokeiluna. Mahikseen ei liittynyt suuria aatteellisia intohimoja eikä valtaosa ohjaajista kokenut

sen olevan vallankumouksellinen työkalu vaan lisä entiseen. Ohjaajilta kysyttiin myös maailman-

katsomuksellista motivaatiota, jossa sosiaalinen motivaatio (61 %) nousi vallitsevaksi ja uskonto

(5 %), ideologia (5 %) ja yhteiskuntareformi tai politiikka (7 %) jäivät motivaatioina lähes unoh-

duksiin. Mahis oli sopivan kokoinen tila heittäytyä mukaan sosiaalisesti vastuulliseen testiin. Tätä

tuki pragmaattinen, mutta olennainen, taloudellinen tuki. “Sosiaalinen motivaatio tässä ja nyt” sai

teesinä kannatusta joka toiselta Mahis-tutorilta. Se osoittaa, kuinka Mahiksen ajatus “pienistä

(elämänhallinta)projekteista” on mennyt läpi: arjen realistinen käsitys pienistä, mutta ladatuista,

muutosmerkityksistä, “kynttilöistä nuorten hämärässä” (Dahrendorf 1988, 135).

“Pikku kynttilöillä” on kaikkien ihmisten elämässä oma merkityksensä; toiminnan silmämäärän

ja tähtäimen ei aina tarvitse olla taivaissa, yhteiskunnan rakenteissa tai kaukana tulevaisuudessa.

Ismien vierastaminen toiminnan fasinoivuutta ja motivaatioita arvioitaessa on tietenkin yhteydessä

jälkimoderniin Suurten Juttujen katoamiseen ja eettisten valintojen yksilöllistymiseen. Yhteisvas-

tuukeräyksellä kerätty taloudellinen voimavara jaettiin usein kirkkoa lähellä olevien tahojen kautta

organisoiduissa projekteissa, silti uskallus ja halu puhua lähimmäisten auttamisesta sai tulta vain

joka neljännen toimijan pohdiskelussa. Suuria perusarvoja tai kaanoneja ei tarvita enää. Uskonnol-

lisuuskin muuttaa muotoaan. Isojen arvojen ja auktoriteettien seuraamisesta voidaan tulla pienien

ja yksilöllisten sosiaalisten juttujen maailmaan, dialogiin niiden järjestämisestä – ja tästä voidaan

saada mielihyvän kokemus, aavistus ‘Isosta Autuudesta’. Usko voi olla kitti sosiaaliselle dialogille

ja välittämisen itseisarvoisuudelle.

Kilvoittelusta on tultu elämyksellisempiin ja jälkimodernimpiin ‘tässä ja nyt’ -kokemuksiin:

eettiset ideat ovat tänään yksilön elämänpoliittisella tasolla, yksilöllisten ja ammatillisten valintati-

lanteiden pakossa ja mahdollisuudessa (Giddens 1998; Hoikkala-Roos 2000; vrt. Paakkunainen

1999C ja D). Nämä Mahis-tutorien valinnat ovat tihentyneimmillään arjessa, nuorten lähellä ja

tilanteissa – ei enää lineaarisissa linjoissa tai syvämerkityksissä tai arvoissa. Tätä muutossuuntaa

Mahiksen tyyppisten proggisten arvojen arsenaalissa todistelevat myös seuraavat ‘maailmankuva-

kannanotot’ (‘kyllä’ vastausten määrät vaihtoehtoja kysyttäessä11): oma-apu motivaationa (76 %),

kansalaisaloite aloitusintentiona (46 %), mielikuvitus nuorisoverkostossa (29 %), ‘Maailmankylä-

ajatus’ (17 %; “ajattele kansainvälisesti – toimi paikallisesti”). Mahiksen feminiinien ammattilais-

ten keskuudessa keskieurooppalainen yksilöllis-eettinen innostuneisuus ja käsitteistö elää ja tekee

tuloaan. Vaikka Mahiksella on kiinteä yhteys instituutioihin ja julkisen sektorin henkilöyhteydet,

siinä korostetaan uudella tavalla kansalaisyhteiskuntaa sekä vastuullisen että mahdollisuuden mie-

lessä (vrt. Paakkunainen 1999C; Giddens 1998).

Kyse on siis sosiaalisesta vastuusta, joka on ollut olennainen osa eurooppalaisen ‘kolmannen

tien’ analyysiä. Tämä eettinen yksilöllistyminen ja tilanteellistuminen sekä halu etsiä ihmisten konk-

reettisista konteksteista uudenlaisen heittäytymisen ja vastuun paikkoja on myös Mahiksen voima:

huomattava projekti, joka antaa tilaa uudenlaiselle sosiaalisuudelle ja painoa ohjaajalle ja hänen

koulutuksensa, erityisen elämänvaiheensa sekä ammattinsa poliittisuudelle (eettisesti merkityksel-

lisille valinnoille) ja vastuulle. Tähän eettiseen tilaan liittyy Keski-Euroopastakin tuttu ajatus siitä,

että (varsinkin keski-ikäisten nais)aktiivien toimintamotivaatio selittyy enemmänkin yksilöllisen

elämänvaiheen ja -intentioiden avulla kuin laajemmasta sosiaalisesta (luokka)kontekstista käsin

(vrt. Paakkunainen 1998, 85-106; Neunter Jugendbericht 1994, 582-583). Jännittävää on myös
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nähdä se, etteivät hankkeiden mielikuvituksellinen kehittely ja yksilöllinen liikkumatila ole ristirii-

dassa sosiaalisen vastuullisuuden tai solidaarisuuden kevyiden periaatteiden kanssa.

Siirtymä tämäntyyppiseen ajatteluun ohjaajien keskuudessa on selvä, vaikka he eivät käytäkään

elämänpoliittista sosiologistista käsitteistöä. Nuorten ja aikuisvetäjien motivaatioperustojen
rinnakkaiseen tarkasteluun liittyy myös jännittävä mahdollisuus: molempia viehättää Ma-
hiksen henki ja vapaus, mikä myös tukee taidollisia elämänpyrkimyksiä ja antaa tilan sosiaa-
liselle välittämiselle. Tämä sama-askelisuus, yhteennivoutuvat arvot sekä yksilöllisen ja yh-
teiskunnallisen yhdistäminen antavat Mahikselle paljonkaivattua synergiaa, sosiaalista mo-
bilisaatiovirtaa ja dynamiikkaa. Molemmat perustavat tahot ovat etsimässä uusia kevyitä
yhteisöllisyyden saarekkeita, pakotta ja mielikuvituksella, missä myös omat fiilikset ja taidot
voivat – synnittä ja häpeilemättä – olla esillä.

Näille jälkimoderneille painotuksille nousi aineistosta esiin myös ristiriitaista dataa. Selkeä ryh-

mä (14 %) koki, että lähi- tai työpaikkayhteisö jotenkin painosti tai oletti ohjaajan suorittavan

Mahis-haasteen. Maailmankatsomuksellisessa pohdiskelussa samainen 14 % ilmoitti innostuksen-

sa lähteeksi “oman yhteisön, suvun tai lähiporukan perinteen kohdata ongelmia”. Kun ‘yhteisölli-

syys’ irrotettiin ‘annetusta’ traditiosta ja suvusta ja kysyttiin kuinka “solidaarisuus joidenkin ryh-

mien kesken, itselle rakas yhteisö ja sen ongelmat” motivoivat, myönteinen vastaus tuli jo paljon

laajemmalta joukolta (37 %).

Mahis-tutoreiden inspiraatiolähteet todistelevat yhtä lailla siirtymää sosiaaliseen ajatteluun, missä

yksilöllisellä ammattitaidolla on roolinsa. Henkilökohtainen innostus löytyi seuraavista suun-
nista ja harkintatavoista (vastaajat valitsivat vain yhden seuraavista):

Henkilökohtainen inspiraatio (vetäjä)? (TAULUKKO XI)

atiumalletajaulahajsyykkrehnenilaaisoS )%82(

otiatittammA )%12(

syysillämleteneM )%71(

niatojellimlegnoädhetnookkapneesillannuksiethyiatneesitteE )%8(

niovatniapav,nisuuaimlegnoaattiovatajelleräänamlegnoäytsikrehnisulaH )%8(

naaifosolifnaaveksokaavuksimhiajatsutiokratnämälE )%4(

uumnikoJ )%8(
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V ELASTISET RYHMÄT JA NIIDEN AJATUKSELLINEN
RAKENNE, AINUTKERTAISUUS

Kuinka epävirallisuus ja joustavuus näkyvät ryhmän muodossa
ja aikataulussa?
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Edellä esiinnousseet nuorten ja ohjaajien toiveet epävirallisesta, joustavasta ja toimintaryhmän
ja -tavoitteen suhteen herkästä toimintamuodosta sekä -aikataulusta ovat Mahiksessa toteu-
tuneet komeasti. Elastisuus on Mahis-arkea. Puolet ryhmistä on ehdottoman fleksiibelejä ja epä-

muodollisia. Yhdistysten ja instituutioiden puitteissa, aloitteesta tai liepeillä toimivat ryhmät ovat

Mahiksessa useimmiten myös verkostomaisia ja itsenäisiä. Vuosituhannen taitteen Suomessa mo-

nien perinteisten (puoli)julkisten ja kolmannen sektorin aloitteiden ja uudistushankkeiden luonne

on informaali jopa niin, että voidaan puhua verkosto- ja tiimimuodon muodikkuudesta (Paakkunai-

nen 1999C).

Mahiksen verkostot on kaukana keisari-Suomen historiallisista perinteestä, jossa lait ja lupa

kokoontua (vaadittiin kolmen hengen ryhmiltä) olivat järjestö-Suomen normeja. Toiminnan vas-

tuu- ja päätöksentekorakenteet ovatkin toiminnallisen dynaamisia ja ne perustuvat luottamukselli-

siin henkilö- ja kumppanuussuhteisiin, toiminnan tuloksiin ja niiden läpikäynteihin. Mahishan an-

toi sateenvarjo-organisaationa huomattavan signaalin tälle luottamuksellisuudelle, se lupasi pieni-

muotoisista hakemuksista jakaa “toimintatonneja” nuorisoaloitteille ainoana vaatimuksena kulu-

jen dokumenttien selvittäminen.
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Mikä on ryhmänne muoto? (TAULUKKO XII)
(Aloituskysely ohjaajille)

)%001(otoumnämhyR asseehiavsutiolaatsoivraneijätev%

sytsidhY 3

ätsytsidhyasO 71

neskotialniknoJ 13

avimiotniettaairepnisillariväpE 42

nenillariväpe/notamuppiiR 01

neniatrektunia/notamuppiiR 51

Myös toiminnan aikataulut näyttävät ‘radikaaleilta’ (ks. seuraava pylväsdiagramma) ja elastisilta

ajatellen suomalaista perinnettä. Keskimääräinen toiminta-aikataulu perustuu vain yhden-kuuden

kuukauden jänteeseen.  Pistekohtaisen ja ongelmakeskeisen ‘vaihtoehtoliikkeen’ toimintatyyli
on hienosti omaksuttu Mahiksessa (vrt. Raschke 1987). Projektit eivät vaadi lineaarisia, pitkän

aikavälin ohjelmaan, sitoutumiseen tai standardeihin perustuvia kiinnittymisiä. Vaikka Mahikses-

sakin puhutaan paljon nuorten jatkopoluista, itse toiminnan muoto ja aikataulu eivät siihen sido.

Nämä muodot antavat nuorille ja miksei myös ohjaajillekin uusia mahdollisuuksia liikkua

– tulla, mennä ja palata ryhmään tai muodostaa uusia. Yksilöllinen ja teemallinen (toimintasisältöi-

hin) liittyvä liikkuminen on sallittu; jopa Mahis-ryhmien välillä on tapahtunut osallistujavaihtoa.

Tämä vapauden tila ei tietenkään ole ristiriidassa sen kanssa, etteivätkö jotkut verkostot voisi sitou-

tua jatkoon ja tavallaan pitää yllä nuorten riippuvuutta toiminnan ‘punaisesta langasta’ ja sen kes-

keisistä toimijoista (vetäjästä ja kaveripiiristä). Ryhmädynamiikan perustavien ‘lainalaisuuksien’

tapaan myös Mahis-ryhmät sisältävät vapauden ja sitoutumisen sekä ryhmän omalakisen kehityk-

sen voimavarat ja ‘mukaanmenemisen’ muutoksen ja vaarat. Toiminnan valintojen ja suunnittelu-

päätösten ongelmien luonne muuttuvat; rutiini ja kankeus sekä ulkopuolinen virkamiesretoriikka

lähentyvät dialogia ja impulsiivisempia tai elastisempia käytäntöjä. Niissä on tietenkin omat ongel-

mansa: esimerkiksi osallisten vieraus, spontaanin toiminnan erityiset epäonnistumiset ja elämyk-

sellisyyden itseisarvoisuus ja narsismi.

Aktiivisuuden muodon ja aikataulun elastisuus ei merkitse sitä, että toiminta-ajatus ja tai ryhmä

olisi kuin saippua – valuisi pois otteesta, kun sitä yrittää saada kiinni. Elastisenkin toiminnan me-

noa jäsentää ajatuksellinen rakenne sekä yhteistyötahot vetäjän ja nuorten ideoiden lisäksi. Kuten

edellä olemme huomanneet, nuorten vaihtuvuus ryhmissä oli suhteellisen pientä (13 % tuli ja 7 %

lähti) ja vain harvoin vetäjät vetäytyivät pois toiminnasta tai vaihtuivat. Ohjaajien jälkikäteisarviot

toiminnan muodosta ja ajallisesta kestosta ovatkin mielenkiintoinen lisäkuva.

Yli 60 % ryhmistä (58 % loppuarvion mukaan) ylläpiti toiminnan puitteensa sovitusti vapaana

ja vastaavasti valtaosa aloitteista pitäytyi suurin piirtein aiotussa aikataulussa (55 %). Toiminta-

muodot ja -hahmot varioivat ja kehittyivät eri suuntiin. Kolmasosa (31 %) Mahis-hankkeista va-

pautui toimintanormeistaan ja estoistaan projektin aikana (siirtyivät entistä elämys-, tavoite- tai

tuloskeskeisempään sekä temaattisista ja suunnitelluista jutuista riippuvampaan verkostomuotoon)
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ja muutamat ryhmät (7 %) virallistivat tai formalisoivat toimintakäytäntöjään (liittyivät osaksi seu-

rakunnan, instituution tai yhdistyksen toimintaperinnettä tai omaksuivat työnjaon ja suunnitelmat).

Aikatauluja myös käytettiin varioivin ja ryhmäkohtaisin tavoin Mahiksen sateenvarjon alla: hank-

keen ajallinen pituus laajeni aiotusta joka kolmannessa (33 %) projektissa. Jotkut ryhmät (7 %) taas

supistivat kestoaan tai joutuivat lyhentämään aikatauluaan. Toiminnan riisuminen tai lyhentäminen

on tunnetusti vaikeaa suomalaisessa järjestökulttuurissa, vaikka ilmeisiä tarpeita sille monesti olisi-

kin. Ryhmät ovat eläneet, muuttaneet muotoaan ja rikkoneet aikataulujaan: mikä voisi olla komeampi

osoitus Mahis-idean toteutumisesta?

Elastinen toiminta – suunnittelu, yhteistyötahot ja jatko

Toiminta-aikataulun “lyhykäisyys” (N58) ja aktiivisuusmuodon epävirallisuus eivät merkit-
se etukäteissuunnittelun laiminlyöntiä. Puolet Mahis-ohjaajista piti sitä hankkeen kannalta ‘rat-

kaisevana’ (51 %) ja neljäsosa ‘jonkinlaisena’ (28 %). Toiminnallisuutta korostavat (“aktionistit“)

tai toimijatahdon varassa liikkuvat (“voluntaristit“) sen sijaan hahmottivat etukäteissuunnitelman

vain puitteina (7 %) ja osa julisti suoraan toimintaprosessin tai -ongelmien ratkaisun suuntaavan

homman kulkua ( 7 %). Myös jälkikäteisarvioissa (hiukan vaille puolet vastanneista) toiminnan

suunnittelun opettelu joustavien projektien maailmassa nousee yhdeksi keskeisimmistä toiminnas-

sa vahvistuneista “turvallisista kokemuksista“: elastisuus ei lyö korville toiminnan ajattelua ja sen

yhteistä suunnittelua.

Jatkon suhteen monet ohjaajat olivat prosessin alkuvaiheessa valmiita miettien yhteisiä haastei-

ta ja jatkojuttujen “pulpahtelua itse toiminnassa” (N75-78). Nuorten kanssa haluttiin palata jatko-

operaatioihin sangen usein (53 %). Neljänneksellä oli jatkosta jo toiminnan alkutaipaleella omat

suunnitelmansa (19 %). Myös muiden toimijatahojen kanssa haluttiin rakennella lähitulevaisuutta

(10 %). Vain joka viides aloite eli alussa ilman ajatuksia jatkosta.

Yhteistyö paikallisesti oli pitkälle rakentunut jo toiminnan viriämisvaiheessa. Avoimessa vastauk-

sessa, joka vaatii vastaajalta pohdittua ja aktiivista näkemystä, neljä viidestä ohjaajasta aprikoi tai

eritteli omia yhteistyöverkkojaan. Nämä toimivat lähinnä paikallisesti. 60 % vetäjäpohtijoista esitteli

laajasti ja sisällöllisesti yhteistyötahojaan, joista oli muodostunut osa koko elastisen ryhmän konteks-

tia ja tukiverkkoa, toimintatapaa. Verkkohan saattaa toimia nyt ja tulevaisuudessa. Kolmasosa vastaa-

jista lähinnä aprikoi ja mutusteli yhteistyön käsitteellä sekä heitteli yleisiä ideoita yhteistyötahojen

suuntaan tai puhui niiden keskeneräisyydestä ja kokeiluista. Vain 7 % ohjaajista vaikeni yhteistyöta-

hoista – joten ainakin ne olivat yksin tai vahvan itsenäisesti liikkeellä toiminnan alkuvaiheessa.

Alkuvaiheen odotukset ja arviot yhteistyön paikallisista hyödyistä olivat korkealla. Paljon (42

%) ja jotain (47 %) yhteistyöstä saavat ja odottavat ryhmät muodostivat perustan avoimelle ja

laajalle yhteistyöverkostolle. Kun yhteistyö tihentyy verkostomallissa, eri verkkojen rajat poistuvat

ja niistä muodostuu yhteinen elastinen konteksti toimijoille. Yli kymmenen prosenttia (11 %) ei

raportoinut ajatuksia yhteistyötoimijoista tai puhunut verkostoslangilla “yhteistoiminnallisista hyö-

dyistä tai synergiasta”.
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Mahiksen “korvaamattomuus” toimintatapana

Vaikka Mahis ei olekaan konventionaalin maailmankuvan ja nuorisotoiminnan menetelmien kan-

nalta käänteentekevä tai kumouksellinen idea, sen merkitys toiminnan motivoinnissa ja välttämät-

tömässä resurssoinnissa on ollut merkittävä – usein korvaamaton ja jopa upea.

Mahis-nuorista 89 % vastasi aloitusvaiheessa avoimeen kysymykseen “Mitä saat ryhmästä sel-

laista, mitä et muualta löydä (esim. Kivoja kavereita, kivaa toimintaa tai rohkaisua)”? Vastaavaan

kysymykseen reposteli toiminnan loppuvaiheessa saman verran nuoria (90 %). Silloin kysymys

esitettiin tietenkin menneessä aikamuodossa ja jälkiviisaasti. Vain kymmenesosa heistä kirjoitti

arvostelevin tai epätietoisin termein:

Mitä saat ryhmästä sellaista, mitä et muualta löydä (esimerkiksi kavereita, kivaa toimintaa tai roh-
kaisua...)? (Aloitusvaihe)...paremman kunnon P84/ Kivaa ja hauskaa toimintaa, kavereita, elämyksiä...
T81/ ryhmä on ennestään tuttu, kaikki on kavereita, mutta kavereitten ja ryhmän kanssa töitä on kivempi
tehdä. Ryhmän mukana saan tekemistä joka parantaa viihtyvyyttä nuorisotalollamme. T82/ Harrastuksia
T86-87/ Empä tiiä P82/ jotain tekemistä ja saa jutella omista asioistaan jonkun muun, ku äitin kanssa T84/
Hyvä yhteishenki T81/ Temppuja P83/ Opin jotain lisää P83/ Aikaa kavereiden seurassa, hauskanpito
T84/ Jotain tekemistä ja uusii ajatuksia T85/ Hyvää opetusta T86-87/ Eväitä elämään. T86-87/ Valmiuk-
sia toimia kerhon ohjaajana, ja uusia ideoita. T83/ Kivaa toimintaa, ilmainen harrastus. P83/ Saan kaverei-
ta ja saan tehdä kaikkia kivaa. P86-87/ Ruokaa! He, he, ja ystäviä. P83/ Kokemusta tietoa ja taitoa paljon
rohkeutta ja itseluottamusta myös kuntoa. T85/ Mahdollisuuksia erilaiseen toimintaan. T81/ Yhteistyö-
henkeä. P83/ Yhteisiä reissuja, kavereita ja yhteistä aikaa. Keskustelua ryhmäläisten kanssa. T83/ Vauh-
din hurmaa. P85/ Poikkeavia ihmissuhteita. P82/ Ihmisiä, tuttuja, varmuutta... T83/ Vapaata ja omatoimis-
ta puuhailua. T83/ Ei tarvitse heikoin kun on ryhmä joka tukee myötä ja vastoinkäymisissä. P82/ No
ainakin nyt pääsen kunnolla melomaan, sit ehkä uusia kavereita ja rohkaisua eteenpäin. T82/ Itse saa
suunnitella ja toteuttaa. T83/ Ryhmässä oli mukava toimia ja sieltä sai pinssin. P83/ Kokemusta ja taitoa.
P82/ Näyttelemistä. P81/ De va roligt att prova nogo nytt. (Oli hauskaa kokeilla jotakin uutta, KP) P84/
Porukassa on hyvä olla. T84/ Porukassa on hyvä olla. P85/ Saan hyvän fiiliksen kun olen kavereiden
kanssa. T85/ Rohkaisua yrittämään uutta ja erikoista.  Kiva yrittää uutta. T84/ Rahaa. P83/ Omien rajojen
rikkomista, elämyksien kokemuksia. T84/ Mahtavaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. T83/ Hyvää keskuste-
lua miehisyydestä. P84/ Mahdollisuuden auttaa muita ja olla järjestämässä mukavia tapahtumia/tempauk-
sia. Saan myös kokea millaista on työskennellä aivan upeassa ryhmässä. T82/ Yhteisiä tavoitteita ja yh-
teishenkeä, yritystä. T81/ Saan tehdä asioita, joita tavallisessa arkielämässä ei voi tehdä ilman että katsot-
taisiin pitkään. Pystyy purkamaan paineita ja pitämään hauskaa. T82/ Rohkaisua ja kannustusta elämälle
joka joskus saattaa tuntua rasittavalta. T86-87/ Ajankulua arkeen, tekemisen intoa, olla yhdessä ystävien
kanssa. T82/ On kiva henki ja yhteisymmärrys. P84/ ...ryhmässä on paljon erilaisia ihmisiä ja tulemme
silti hyvin toimeen. T85/ Rohkaisua, elämän neuvoja, hauskaa yhdessäoloa. T85/ Vastuuta ja ryhmätoi-
mintaa, aikuisen/aikuisten luottamusta ja uskoa itseensä. T86-87/ Ryhmäni perustuu kavereistani joten en
saa mitään uutta luullakseni. P82/ En tiiä. P83/ Saa päättää ja suunnitella. T82/ Toimintaa ilman viinaa ja
muita päihteitä. T81/ Hyvän mielen. P80/ Ryhmän monipuolinen toiminta on vertaansa vailla – toimin-
nassa on jokaiselle jotain. P83/ Ryhmässä oppii paljon esim. TAE-leirillä jossa harjoitellaan selviytymistä
eri olosuhteissa ja rohkaisu on toinen asia + toimintaa ei myös puutu. T85/ Toiminta on monipuolista.
P82/  Sukellusta, keikkailua. P82 / Enemmän kavereita kuin kotona olemalla. T86-87/ Lettuja joka viikko.
P85/ Harjoitusta esim: diskojen pitämistä nuoremmille. T86-87/

Mitä sait ryhmästä sellaista, jota muualta et löydä (esimerkiksi kavereita, kivaa toimintaa tai roh-
kaisua) (Loppuvaiheen vastauksia): Ulkomaan matka P86-/ Vapaita kokemuksia ruoanlaitosta, onnistu-
misia ja epäonnistumisia T96-/ Sain todella hyviä fiiliksiä, oli tosi kiva olla mukana toiminnassa ja oli
kiva kun mua kuunneltiin ja joku tosiaan välitti T84/ Löydänhän sitä aina muualtakin, mutta mukavaa
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toimintaa sekä hauskoja ihmisiä siellä kyllä oli.T84/ Samanlaista yhdessäoloa T84/ Kavereita ulkomailta
P81/ Sain oppia kärsivällisyyttä T84/ En tiedä P84/ Rohkaisua ilman muuta ja osaan kyllä ilmaista itseni
paremmin kuin tulin ryhmään... ja todellakin hauskaa toimintaa. T84/ Kaikki ryhmän tytöt rohkaisee ole-
maan oma itsensä, ja sitä me kaikki tässä ryhmässä ollaan T84/ ??? T81/ Erilaisia toimintamahdollisuuk-
sia P84/ Rohkaisua, koska paikkakunnan alueella ei ole ollut aikaisemmin nuorille tarkoitettua elokuva-
toimintaa. P82/ Mitä Ooo... hyvää reissua ei voita!!! Parasta oli itsenäinen “työskentely” T83/ Kivaa
toimintaa... Hyvää ruokaa P83/ ... mahdollisuuksia tutustua eri harrastuksiin ja paikkoihin, koska raha ei
ollut tällä kertaa esteenä T83/ Jokainen ryhmän jäsen toi ryhmäämme oman vivahteen. Yhdessä me kaikki
persoonat muodostimme ainutlaatuisen kokonaisuuden, jollaista ei voi olla muualla. T83/ Rohkeutta il-
maista itseään T84/ Kerhohan sinänsä on kivaa toimintaa hyvässä ryhmässä joka rohkaisee yrittämään
P85/ Sain taitoja rakentaa suhteita läheisiini ja muihinkin ihmisiin T85/ Kivaa toimintaa, esim. väriana-
lyysi ja ravintolailta T86/ Uskalsin vihdoin olla oma itseni, sain enemmän itseluottamusta. T85/ No aina-
kin tämän tyyppistä dj-työtä. P85/ En mitään erityistä P83/...sekä yhdessäoloa, ongelmia ja niiden ratkai-
sua, arvostusta T83/ Mukavaa tekemistä, matkojen ym. suunnittelua ja toteuttamista T84/ Israelissa käy-
minen on aika... P84/ Kavereita, voi tutustua lähemmin esim. niiden bändien soittajiin! Kivaa toimintaa...
T85/ Ystäviä näkee ryhmässä... ollaan esimerkiksi tehty nuorisotilat itse kunnostettu ja maalattu ym. T84/
Sain sellaista toimintaa, mitä en muualta löydä. T83/ Lujan kaverisuhteen T85/ En mitää T85/ tehä puut-
öitä ja suunnitella kaikki kivaa T83/... ja mukavat muistot T84/ Hyviä kavereita, opin olemaan rohkea ja
sanomaan omia mielipiteitäni T82/ ... kivoja kokemuksia kun saatiin “piiskata“ kytät pelissä...kaikki oli
hyviä kavereita ja tykkäsi sählystä. P83/ Apua ja tietoa ryhmänohjaamisen aloittamiseen. P83/ Kavereita
(uusia) P84/ Rohkaisua päästä tutuksi “oudoimmankin” ihmisen kanssa...T85/ Kokemusta siitä, kuinka
apinoita X-paikkakunnan nuoriso on T84/ Kuuntelu ja ymmärrys, mitä tavallisilta ihmisiltä ei voi odottaa
T82/ Vammaisratsastukseen liittyviä kokemuksia... T82/ Nuorisotilat ovat lähes ainoa ilta-toiminta... myös
bänditilat ovat korvaamattomia P83/

“Porukassa on hyvä olla”

Jo aloitusvaiheessa meno on monien mielestä upeaa, ja sen edellytyksenä on yhteenkuuluvuus.

Muutamaa soraääntä lukuun ottamatta ja “täällä-on-niin-kivaa” -toistoista huolimatta ryhmädyna-

miikan tenho on niin läsnä tekstissä, että se vie herkkätunteista lukijaakin mukanaan: “Porukassa

on hyvä olla.” Jännittävällä tavalla nuorten kaipaamat pienet elämänhallinnan merkitykset, idut ja

opit vilkkuvat ja syntyvät ryhmien liikkeiden lomassa ja välissä. Toisaalla meno kauas matkoille ja

retkille, toisaalta uudet tilat ja impulssit käsitellä itsetuntoa ja jopa miehisyyttä osoittavat ryhmädy-

namiikan laajuutta ja ryhmien puitteissa käsitellyksi tulleiden asioiden rekisteriä. Ikävät tai louk-

kaavat tunteet eivät artikuloidu tässä, muutama (2) vihainen ääni esittää voimasanaisen ironiansa.

Aktionismi yhdistyy ‘uuteen yhteisölliseen henkeen’ (vrt. Maffesoli 1996). Kaveri- ja ystä-
vyyssuhteet ovat osa henkeä, jota pakoton ja toiminnallinen vertaisryhmä sekä sen sosiaali-
nen peli pitävät yllä (Paakkunainen 1995). Peli ja leikki, joilla on aina omat vakavat sääntönsä,

vievät mukanaan. Vanhat nuorisotyön temput tuntuvat elävän edelleen, ainakin kielipelien suhteen.

Nuoret näyttävät kohdanneen Mahis-ryhmissä sopivan kokoisia haasteita ja (epä)onnistumisen normit

tai koodit eivät ole olleet tiukkoja. Arkiset jutut ravintolailloista värianalyyseihin nousevat useissa

konteksteissa arvoon arvaamattomaan. Itseilmaisun laajeneminen ja sen rohkaisun tilat, eleet ja

paikat ovat monet. Aineistoon nousseet Mahis-ryhmät ovat yksinkertaisia projektion paikkoja, “ka-

vereita, mukavaa toimintaa”, joissa yksinkertaiset jutut työntävät nuoria eteenpäin. Onko suoma-

laisten nuorten sosieteeteissa niukat tai ahtaat asemat, kun näinkin yksinkertaiset foorumit liikaut-

tavat asioita eteenpäin?
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Porukoissa on varsinkin jälkikäteisarvioiden mukaan löydetty myös itsekurillisia haasteita ja se

näyttää palkinneen monia. Useat kielteiset projektiot näyttävät liittyvän joko siihen, että jokin toi-

nen ryhmä tai kulttuuri asettaa nuorten toimintaan heittäytymisen kyseenalaiseksi tai ryhmiin, jotka

on napattu suoraan Mahiksen “steissille” (näyttämölle). Jälkimmäisiin ei liity provosoivaa ja jän-

nittävää uutuutta.

“Ohjaajien kanssa keskusteltiin aika paljon koulutuksesta ja elämästä
ja tulevaisuudesta ja sain neuvoja ja selitin itselleni mitä haluan”

Vastauksissa toistuvat ystävyyden ja kaveruuden kestävämmät periaatteet, opitut taidot ja uniikit

arkisisällöt: “uskalsin ja opin kulkemaan”. Vesillä liikkumisen taidot voivat inspiroida “meririp-

pikselle” ja jopa ammatillisiin kokeiluihin. Ryhmädynamiikan ja jopa -terapian termit esittäytyvät

nuorten tekstifragmenteissa. Ryhmän paineet ja mahdollisuudet voivat olla osalle “harvinaista herk-

kua”. Toisaalta, puhe ryhmän dynamiikasta viitannee nuorten valikoitumiseen: lahjakkaimmat pro-

jektilaiset ovat olleet mukana johdattelemassa ryhmiä ja yhdessä vetäjien kanssa käyneet läpi ryh-

mädynamiikan perusteita.

Saitko ryhmän toiminnasta jotain sellaista, mikä auttaa sinua elämänpolullasi eteenpäin (esimer-
kiksi kavereita, suhteita, taitoja tai tietoa harrastuksista, koulutuksesta, töistä) (Loppuvaihe): Itsen-
sä huolehtiminen, aamiaisen kattaminen, siivoominen, pärjääminen kavereiden kanssa P86-/ Ruokavink-
kejä, tietoja ruoanlaitosta T86-/ Sain: kavereita P85/ En paljoa, mutta tietoa kyllä jonkin verran. T84/
Vaihtelua arkielämän P84/ Sain kyllä tutustua jo tuntemiini kavereihin paremmin, ohjaajien kanssa kes-
kusteltiin aika paljon koulutuksesta ja elämästä ja tulevaisuudesta ja sain neuvoja ja selitin itselleni mitä
haluan. T85/ JOO T84/ ...uusia harrastuksia ja ryhmän kautta olen päässyt erilaisille kursseille T84/ Opin
ottamaan vastuuta kuvaussihteerin toimessa T84/ Elämänkokemusta käyttää vierasta rahaa, kaverit P86-/
Kavereita, kokemuksia teatterista ja ulkomaista ja -maalaisista P81/ Osalla oli oppimisvaikeuksia tai “pie-
niä“ kehityshäiriöitä T84/ ...ja tietenkin tietoja ja taitoja T84/ en P82/ Kyllä kavereita ja kaikkea muuta
T81/ Rohkeutta ilmaista itseään T84/ Sain kokemusta erilaisten ihmisten kanssa olemisesta, tietoa millä
tavoin voi päästä yhteyksiin ulkomaalaisten nuorten kanssa jne...T84/ Ulkomaanmatkat P83/ ...hyviä ka-
vereita ja he antoivat itseluottamusta T84/ Sain: kavereita ja tietoa. T85/ ...taitoja oli jo vähän, mutta tästä
sain paljon enemmän sitä, tämän dj-homman myötä on tullut paljon töitä. P85/ En tiedä P84/ Kavereita
olen kyllä saanut. No harrastuksiin: olisin kiinnostunut pienistä näytelmistä, johon mulla olis varmaan
mahdollisuus kerhossa.T84/ Sain 1 kaverin ja joitakin taitoja T84/ Sain taitoja. Maalaan nykyisin känny-
kän kuoria P83/ Hauskaa yhdessäoloa T84/ Sain - hyviä kokemuksia, Opin kulkemaan... T83/ ... elämän-
kokemus laajeni ainakin vähän kaikkien tehtyjen matkojen myötä. Mutta eipä mitään tradikaalia ynnä J
T83/ Kavereita tuli koko ryhmässä. Opin rakentamaan köysirataa. P85/ kavereita, itseluottamusta, ryhmä-
toimintaan sopeutuminen T85/ Olen oppinut pelaamaan shakkia ja teristä P86-/ Vastuuta, luovuutta, ko-
kemusta T85/ Tietoa tapahtumasta P86-/ Sain taitoa rakentaa suhteita läheisiini ja muihinkin ihmisiin.
T85/ Sain suhteita koska harrastus on jo kilpauinti T86/ Kaverisuhteet syvenivät entisestään P83/ Koin
ryhmän “kasassa“ oloaikana ainutlaatuisen ihmissuhteen (enemmän kuin kaveri, vähemmän kuin tulista
rakkautta). Kokemusta tulevaan ammattiin T83/ …sekä kielitaitoa ja tietoa ihmisten erilaisista elämänta-
voista T85/ Sain tietoa ja ohjeita koulutuksesta. Sain myös todella hyviä kaverisuhteita ja ryhmähenki
parani huomattavasti T83/ Saan uusia ystäviä ja tietoa harrastuksista&koulutuksesta T85/ ...suhteita, ko-
kemusta ja voitin ujouteni P82/ ...opin puutöitä T83/ Sain kavereita, hyviä sellaisia, se auttoi minua avau-
tumaan muille T82/ Opin olemaan erilaisten ihmisten kanssa P84/ en tiedä (sählystä) P83/ Kavereita,
ohjaajakansion ja erilaisia taitoja P83/ Työpaikkataitoja, esim. opin soittamaan levyjä sun muita jänniä
jutskia P83/ ei todellakaan T84/ Roimasti itseluottamusta P86-/ Opin merimies- ja kokkaustaitoja
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purjehduksellamme...innostuin merellä olosta ja menenkin nyt kesällä meririppikouluun... T85/...auttoi
kun sai kuulla että muut käyvät läpi samoja ongelmia. Ryhmän sitoutuneisuus oli “mahtava“ yllätys ja se
mielipiteiden jakaminen joka ryhmän kesken oli... T82/ Onhan tässä muiden ja vetäjien kanssa keskustel-
tu töistä, koulusta ja harrastuksista...P83/ Todella pakollista tietoa, jota muutoin en olisi sulattanutkaan...P84/
Uusia näkökulmia T84/

Omaan ryhmään kiintyminen ja sen “tökkiminen”

Seuraava kysymys jäsentää ja täsmentää hyvin nuorten toiminnassa muuttuvia ajatuksia Mahiksen

ainutkertaisuudesta ja erityisistä piirteistä. Nuoret selvästi keskittivät valintojaan.

Uskotko ryhmän toimivan/toimineen sellaisilla tavoilla, joita et löydä muualta?
 (TAULUKKO XIII)

suusiutaaltunianannimioT ehiavsutiolA ehiavuppoL

oksunE %9 %11

neetyyväleajneetuusiotoumaapavnoksU %13 %13

neetuusitsilaerajneetuuvatsuojnoksU %61 %91

naatnimiotnaamoikinoksU %32 %53

nehiisemmatoulaksok,noksU %21 %11

aisialittammanuknikatiumanakumaksok,noksU %7 %6

ätsyysatsuumniatsojnoksU %2 %3

Vapaamuotoisuus ja joustavuus eivät enää yllätä: alkuinnostus, muodon ja aikataulujen elävyys

sekä vapaamuotoisuus ovat nousseet esiin jo aiemmin. Luottamussuhde tuo arvioon lisävivahteen.

Usko ikiomaan toimintaan on kasvanut projektin myötä. Se viittaa omaan sitoutumiseen, konkreet-

tisiin toiminnan tuloksiin ja kokemuksiin sekä (myötämääräämis)valtaan päättää toiminnan sisäl-

löistä. Nuoretkin ovat alkaneet pitää yhteistyömuodoistaan ja aikaansaannoksistaan lyhyen yhtei-

sen ajan myötä. “Kun liike ja rakastuminen lakkaa, kiintymys jää”. Hyvin merkittävää on myös

huomata se, etteivät nuoret näe ohjaajien ammattilaisuutta ongelmana tai muuria luovana auk-

toriteettisuhteena: pääasialliset motivaatio- ja puheväliongelmat muodostuvatkin muunlaisista es-

teistä. Se 6-7 %, joka koki ei-ammattilaiset toiminnan aarteina, viestitti lähinnä siitä, että vertais-

kontaktit, ei-kontrolloidut tilanteet ja suhteet sekä “ei-tanttamaisuus” ovat arvokkaita asioita. Näytti

myös siltä, että tällä ryhmällä oli ollut muun muassa opettajista ikäviä kokemuksia.

Seuraavat tekstifragmentit täsmentävät sitä, kuinka nuoret epäilivät ainutkertaisuutta (osana

edellistä kysymysrakennetta) ja toisaalla esittivät uusia merkityksiä uniikille toiminnalle.

Uskotko ryhmän toimivan sellaisilla tavoitteilla joita ei muualta löydy? ... En usko, miksi ei? Koska
olen aika varma että ne on joka puolella samanlaisia P82/ Muutkin koulut voivat tehdä samoja asioita
T86-87/ Ollaan kaikki erilaisia mutta samanlaisia, ja vähän hassuja kaikki. T83/ Pienissä kunnissa on
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varmasti vastaavaa ihmisläheistä toimintaa. P82/ Mahis-projekteja on muuallakin, ei kai me olla ainoita
hyviä... T83/ Koska kuka vaan voi tehdä samalla tavalla kuin me. P82/ En oikein osaa vastata. T82/ Noo,
aina löytyy, mutta tällaista ei monesti pääse kokemaan. T84/ Koska näin moni käyttää samoja tapoja. P84/
Vaikea sanoa mutta en ole kuullut muista. T82/ Koska ei voi olla yhtä hyvää mestaa kuin tiä. P84/ Koska
koulun kotitaloustunnit ovat melkein samanlaisia. T86-87/ Koska näitä on tehty kauan. P83/...ei yksi
ryhmä voi muuttaa koko maailmaa.T85/ Teimme niin yleisiä juttuja T84/

…Uskon jostain muusta syystä, mistä? vaatteitten keruu rajan taakse, vapaaehtoisvoimin T81/ Kuiten-
kin harvat saavat tämän mahdollisuuden T86-87/ Kuitenkin kaikki luokat eivät ryhdy puuhaan. Harvat
ryhtyvät T86-87/ Tämä on niin pieni paikka, että kaikki tuntevat toisensa. Sen johdosta meidän ilmapiiri
on jotain sellaista mitä ei isommilla paikkakunnilla löydy. Ikäerot porukan sisällä saattavat olla n. 4 vuot-
takin, mutta silti kaikki ovat kavereita keskenään. T82/

Epäilyn takana on usein positiivisia fiiliksiä omaa toimintatilannetta kohtaan. Mustan kyyninen
asenne puuttuu. Muutamissa argumenteissa myönteinen olo tulee esiin ajatuksissa, joiden mu-

kaan Mahiksen toimintaidylli on liian pieni saareke maailman pahuutta vastassa. Arvostelun ydin

ja Mahiksen erityisarvon epäily liittyvät ‘koulumaisiin’ projekteihin ja ajatukseen, että Mahis-hank-

keet ovat vain toistoa, että niillä on joskus ollut mallinsa tai että samaa mallia toteutetaan parhail-

laan jossain muualla. Näin Mahiksella ei ole (mediayhteiskunnan) uutuusarvoa.

Erityisiä syitä uskoa Mahis-ryhmään löytyi vielä lisää. Kansainväliset kuviot tuntuvat tekevän

vaikutuksen. Omien paikkakuntien erityismahdollisuuksiin liittyvät yritykset ‘fasinoivat’: periferian

pienyhteisöt voivat oikeasti sanoa “pienen olevan kaunista”.
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VI OHJAAJIEN AINUTKERTAISET  KOKEMUKSET:
“VAPAAT, PIENET  INSPIKSET ENTISTÄ AREMPAAN,
SYVEMMÄLLE...”

Seuraavat Mahis-tutoreiden tekstifragmentit antavat “lihaa ja verta” sille, millä tavoin projektit

opettivat uutta vetäjille. Vaikka puheet eivät olekaan nuorten tapaan lapsenomaisen innostuneita,

sensitiivinen kokemus välittyy lukijalle. Tätä kautta piirtyvät esiin myös nuorisotoiminnan oppi-

misprosessit, provosoitumiset ja muutoksen kohtaamiset. “Pienten kynttilöiden” logiikka ja yk-
silöiden räätälöidyt oppimistilanteet elävät tilityksessä: ryhmien hengittäminen (tulla sisään ja

ulos) ja dynamiikka on yllättänyt myös ohjaajat. Vapaus (ei-hallittu kontingenssi) on ollutkin voi-

maa. Verkostokontaktit ovat yllättäneet varsinkin oudoissa ja kansainvälisissä ympyröissä ja ikui-

sesti näyttää nuorisotyöntekijöistä tuntuvan hyvältä, kun kodit ovat mukana. ‘Vastuullistamisen’ ja

nuorten (positiivisen) sanktioinnissa eli “kiristämisessä” opittiin uutta ja rankkaakin. Ohjaajien

parityöskentely löysi rajansa, mutta pääsääntöisesti ne veivät yritysten ja erehdysten eteenpäin:

kenties Mahis oli joillekin sosiaalialan ammattilaisille työnohjauksellista?

Jos ajattelemme nuorisotyön keinovalikoimaa, mitä projektisi toi siihen uutta? (Lopetusvaihe) Mei-
dän oma ryhmä oli pieni ja kaikki tunsivat toisensa jollakin tapaa. Voimme kiireettömästi puhua ongel-
mista. N59-68/ Yhteistyötä läpi eri hallintoalojen. Painotusta erityisnuorisotyöhön. M59-68/ Lapset mu-
kana suunnittelemassa omaa toimintaa M58/ Varmasti päättäjille uskoa luottaa nuoriin M59-68/ Pienryh-
mätoiminta N59-68/ Olemme tehneet aiemmin vastaavan tyyppisiä projekteja. Ei uusia keinoja... mutta:
yksi oppi olemaan ryhmässä oma itsensä ilman pellen roolia, muutama oppi sosiaalisia taitoja. N75-78/
Vastuuta ja vapautta kehittää oma toimintaa... N58/ En ole nuorisotyöntekijä... en ole näin ajatellut mene-
telmiä... N69-74/ Ominta oli... kokemus-menetelmien avulla nuorten kanssa on helpompi päästä käsittele-
mään asioita tunnetasolla. N59-68/ Nuoret mukaan näytelmän näyttämöllepanoon vastuullisena ryhmänä.
N75-78/ ...homma jatkuu. Muttei entisen säännöllisenä... enemmän impulsiivisista tarpeista lähtien... tyt-
töjen kanssa M69-74/ Toiminta missä nuoret itse ovat suunnittelijoina ja toteuttajina sitouttaa nuoria.
M58/ Pienellä projektilla voi vaikuttaa asioiden kulkuun; musiikinkuuntelutilan rakentaminen tie ryh-
mään, jolla ote poikiin M59-68/ Läheisyyttä N59-98/ Kodit olivat erityisesti mukana... kiinteästi, lukuisat
myyjäiset, erilaisten artikkeleiden myynti jne... N69-74/ ennen ei ole tehty näin syvällistä ja arkaluontois-
ta yhteistyötä koulun kanssa M75-78/ Opittiin asioita ja yhteyksiä, kokonaisvaltaisuutta N59-68/ Ehkä
tavan toimia nuorten kanssa läheisesti kuin “perhe”piirissä. Pienet ryhmät, tiivis yhdessäolo, ohjaa kuin
ISOSISKO TAI VELI? Ongelmat tulevat helpommin esiin kuin isoissa porukoissa. N69-74/ Pienilläkin
asioilla voi vaikuttaa: osallistaa askareilla päihdenuoria! Oppivat miten olla isossa kaupungissa ja esim.
ruoanlaittoa. M59-68/ Kaiken ei tarvitse olla suunniteltua... loppuun asti organisoitua, luonteva yhdessä-
olo syntyy ryhmän tarpeista ja tuottaa sen mukaisia tuloksia. N75-78/ Kannattaa lähteä ja uskaltaa, kysyä
lisärahoitusta muualtakin N59-68/ “Projektit” ovat hyvä tapa kasata nuoria toimimaan yhdessä; spontaa-
neja uusia juttuja on mietitty ja monet tahot ovat innostuneita tukemaan!!!: kaavaillaan suurempaa han-
ketta kyläntupa-ajatuksen pohjalta, jossa nuoret mukana esim. retkeilyverstaan käynnistäjinä; näitä juttuja
pitäisi saada mahtumaan työnkuvaan enemmän N59-68/ Tekemisen nuorten ehdoilla ohjauksen alaisena,
uusi hanke ensi kesänä ... M59-68/ eri tahot ymmärtävät hyötyvänsä tästä, tukevat sitten ... N59-68/ Todis-
teen siitä, että pienellä työlläkin on suuri merkitys. N58/ Mahis-projekti teki meillä hyvää, kaikki vaattei-
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den lahjoittajat olivat innoissaan ... N58/ Projekti oli heidän! N59-68/ “He eivät tienneet itsekään osaa-
vansa ennen kuin kokeilivat!” M59-68/ Nuoret oppivat esim. koulutusvalintoja, hakupapereiden täyttöä...
jos ryhmä ei hyväksynyt jotain, sitä ei toteutettu... N59-68/ Ei ole mitään uutta... N75-78/ Kulttuurikiin-
nostuksen M75-78/ Käytännönläheisen ja isällisen hahmon M59-68/ Nuorista tulevan valtavan innostuksen
ja ideoiden hurjan määrän M58/ Eipä uutta... mutta tosi verkottunutta tämä on ollut: neljä organisaatiota,
opiskelijoita ja nuoria. Ainakin jatkuvuus on turvattu. N59-68/ “Kiristystä”, jos et tee niin et saa sitä mitä
haluat! Onko oikea kasvatusmetodi? En tiedä, mutta ainut, joka tepsii välillä! N75-78/ Toinen toisiaan
kannustaen kyetään uskomattomiin suorituksiin... N58/

Mahiksen oppi: Heittäytyminen ja dynaamiset ratkaisut
rutiinien tuolla puolen ovat poweria!

Seuraava taulukko osoittaa erilaisten vaihtoehtojen kautta, miten ohjaajat arvioivat Mahiksen ai-

nutlaatuisuutta. Uniikkisuutta on penätty useilla kysymyspattereilla ja avovastauksilla, ne erottele-

vat ja karsivat yleiset argumentit ja erityiskokemukset toisistaan.

Uskotko ryhmän saavuttavan nuoria ja luovan toimintoja tavalla, mitkä eivät olisi yhtä helpos-
ti luotavissa muiden nuorisotyön muotojen (järjestöt, kaupalliset ja julkisen vallan järjestel-
mät) puitteissa? (TAULUKKO XIV) (Vastaukset perustuvat esitettyihin kyllä/ei -vaihtoehtoihin)

ennoulneskumoksU ,tirotut-sihaM
)%(sutiola

,tirotut-sihaM
)%(sutepol

oksunE 5 11

tavatsillodhamsuuvatsuojajsuusiotheaapavneekknah;noksU
niirountedyethytesimaanyd

63 05

ajnaeponaatsillodhamsuusillodoumäpeneekknah;noksU
nesimättiheknitkejorpnesitsilaer

13 92

,näkrehedhokajnesitteerknokätiiseeket'suuneip'ällis,noksU
ajajuklopäineipnaav"atlaaviatäithätalletiovatelutie"

aiskudhaklipnoviot

85 15

oulnihiojimiotajniirounestisyysiäteihälajaimonotuaällis,noksU
nihietteetivitka"näsil"ajneekkys

42 62

,nenimatnaäsnesti,"nenimytyättiehneniathokölikneh"ällis,noksU
uutsillodham

61 52

ajäiskyethysialasnaknaviosilautkaäättyäneknahällis,noksU
ajokkrevajajoravamiovaisillariväpe

7 11

Usko dynaamisiin kontakteihin on kasvanut ryhmien kokemusten myötä: informaalisuudesta ja

fleksiibelistä ulottuvuudesta on opittu. Kyse ei ole vain 2000-luvun taitteen ulkoa tuodusta euro-
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kielipelistä. Normatiivisten muotojen jäädessä taustalle on mahdollista keskittyä “...pienryhmissä

erityisnuorisotyöhön” ja “yhteistyöhön läpi eri hallintoalojen”. Samalla voidaan päästä eroon am-

mattisokeudesta ja päästä syvemmälle ja aremmalle alueelle nuorisotoiminnassa. Hankekokemuk-

sen myötä eräänlainen sosiaalisten ja pedagogisten instituutioiden ja professioiden kritiikki sai il-

maa siipiensä alle: epäviralliset verkot ja kansalaisyhteiskunnan omien voimavarojen vapauttami-

nen on noussut esimerkillisesti esiin. Toimintamuodon pienet puitteet ovat edelleen keskiössä, vaikka

ne tuntuvatkin menettäneen osan alun hohdostaan. “Pienten kynttilöiden” voima on kuitenkin edel-

leen olemassa.

Verkostoretoriikka ei peitä ristiriitoja ja subjekteja

Huomattava ryhmä (5 - 11 %) tavallaan menetti prosessin aikana uskonsa Mahis-toiminnan uniikki-

suuteen. Esiinnouseva arvostelu, varsinkin, kun se koskee itseä, on merkittävää. Näissä tapauksissa

toiveet ja suunnitelmat eivät toteutuneet. Usein myös uudet ideat osoittautuivat entisten kuvioiden ja

ongelmien toistoksi. Ohjaajat jaksavat toistaa ajatusta, kuinka projektit ovat nuorten omia, heidän

omassa hanskassa.

Ryhmien dynaamisen elementin lisäksi myös ohjaajien subjektiivinen mukaanheittäytyminen

on saanut teesinä lisää pontta. Voi olla, että ryhmätoiminnan vapaus ja normien häilyvyys antoi
tilaa vetäjien rohkealle mukaanheittäytymiselle – ja vasta sen jälkeen saattoi ja voi katsoa,
miten kävi. Uutuuteen ja arkaluonteisuuteen liittyy aina myös oma toimintariskinsä. Puhuessaan

omista tuntemuksistaan ja motivaatioistaan ohjaajat pääsevät kiinni jännittäviin juttuihin. Euroo-

passa ja erityisesti EU:ssa suosittu verkostoretoriikka muuttuu proosallisemmaksi ja saa sisältöä.

Kun verkostoasioista puhutaan ihmissuhde- ja yksilöllisin kokemustermein, ne alkavat elää ja toi-

mia. Network-puheen ongelma onkin usein se, että instituutiot vakuuttavat sillä toisiaan tai EU:n

instanssit ylhäältä alas vetoavat horisontaalisen verkostoargumentaation voimiin.

Mahis-tutorit kuvaavat ja erittelevät myös näitä astetta subjektiivisempia vaikuttimiaan. “Toi-

minnan hyvä suunnittelu ja aikataulu antoivat turvallisen kokemuksen” -teesi (49 % samastui väit-

teeseen) heijastelee ammatillisen nuoriso-ongelman hallinnan uutta ulottuvuutta. Ideoinnilla ja
suunnittelulla voi pitää elastisempiakin aloitteita “tatsilla ja näpeissä”. Institutionaaliset ja

epäviralliset otteet eivät aina ole ristiriidassa: voihan olla joskus niinkin, että kunnallisen sosiaali-

politiikan ja yhdistysten universaalin muodollisuuden maailmassa toimijasuhteet palvelujärjestel-

män ja asiakkaan välillä jäävät ambivalenteiksi, kun taas yleispätevien lauseiden “tuolla puolen“

sosiaalisen varassa elävät projektisuhteet tulee punoa reaalisemmin ja intensiivisemmin. Toiminto-

jen “suunnitelmallista hanskaamista” täydensivät myös riskiyhteiskunnalliset ja yksilöllisiä hal-
lintakokemuksia painottavat arviot: “Toiminta opetti ristiriitojen hallintaa, elämä ei ole vain

mutkatonta etenemistä” (46 %) ja se “opetti...myös ihmissuhteiden hallintaa yhteiskunnassa” (48 %).

Monille Mahis-hankkeet olivat yhtä lailla “yllätyksellisiä, uutta luovia ja ennakoimattomia” (42 %)

– mihin sopii myös “sisäisen ajattelun oppiminen ja omien elämäntoiveiden käsittely” (36 %).

Ulospäin suuntaava suunnittelu ja ideointi sekä sisäänpäin suuntaa ristiriitakäsittely ja subjektiivis-

ten antisipaatioiden tunnistaminen ovat voimavaroja ja etappeja elastisessa ja dynaamisessa nuori-

sotoiminnassa.

Seuraavissa avoimissa vastauksissa vetäjät kuvailevat omia tuntojaan ja liikahduksiaan Mahik-
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sen aikana. Tässä Mahis-tutorit puhuvat kaikkein irtonaisimmin - ilman perinteisen nuorisotyöre-

toriikan pakollisia kielikuvia. Myös vetäjien tunneasteikko on läsnä ja antaa uutta elämyspotentiaa-

lia projekteille. Henkilökohtaisetkin ongelmat tunnistetaan ja läpikäydään nuorten hankkeiden yh-

teydessä. Tutkijan esittämän kysymyshorisontin takaa löytyvät jopa suomalaisen nuorisotyön para-

doksit; uskalletaan puhua monista ristiriitaisista näkökulmista, oppimissuunnista. Tässä toiminnan

yllätyksiä ei ole vielä retorisesti harmonisoitu tai siirretty yleisempien kategorioiden taakse. Joillakin

maailmanparannus alkaa, joillakin se loppuu. Askeleita ei ota vain yksi toimija ja suunnat ovat monet.

Elämyksellinen ja työnpedagoginen näkökulma avautuu vastauksissa, vaikka monet tutut havainnot

sitovatkin tekstiä: on löydettävä valehtelun rajat, aikuisten tarve ja vapautettavat energiat. Tässä suo-
malainen aktiivi, joka painii sosiaalisten nuorisoverkkojen kanssa, liikkuu herkällä tavalla
itse kohteensa kanssa.

Minkälaista kehitystä, muutosta tai liikahduksia omassa elämässäsi tai toimintatavoissasi hankkee-
si merkitsi? Antoi minulle ja antaa edelleen koska ryhmä on vieläkin toiminnassa. Ryhmä on avoin ja
pystymme puhumaan myös kaikista tunteista, jos väsyttää, niin myös kerromme sen emmekä kiukuttele.
N59-68/ Oppi antamaan tilaa nuorten aloitteille ... M69-74/ Ammatti-identiteetin vahvistumista M75-78/
Intoa laittaa itseni likoon vielä jatkossakin N59/ Opin tuntemaan miten yksilön ongelma tuntuu pieneltä
isossa maailmassa, mutta yksilölle se on koko maailma N69-74/ Nuoret yllättävän avoimia, näyttivät
tunteensa, ottivat toisiaan huomioon - jos vain itse oli oma itsensä, avoin ja nuoret saattoivat luottaa
sinuun ... N75-78/ Se, että osaa samaistua ja ajatella nuorten kantilta M59-68/ Oppi kuuntelemaan “nyky-
ajan“ nuorten surut ja murheet M59-68/ Henkilökohtaisen elämän vaikeuksista huolimatta kykenin vie-
mään hankkeen niin, ettei se näkynyt nuorille...N75-78/ Mahis antoi mahdollisuuden tutustua nuorten
elämään paremmin esim. viedessämme vaatteita ulkomaisen kaupungin katulapsille, huomasin, että kun
nuoria tulee, niin kehitystä syntyy, oppii heitä ymmärtämään paremmin N58/ Projekti-työskentelyn kuvio
selkeni - avarsi ja antoi onnistuessaan ilon kokemuksia N59-68/ “Silmät avautuivat“ uusille ongelmille.
Näin kuinka paljon nuorissa (ongelma) on energiaa ! M59-68/ Erityisnuoria (ongelmaisia nuoria ei taval-
lisia iloisia tasapainoisia nuoria) varten tarvitaan paljon aikuisia ohjaustehtäviin eli vain muutama nuori
aikuista kohti. N59-68/ Katukoris - uusi työmuoto M69-74/ Sain aikaa itselleni, omalle lapselleni ja nuo-
rille tehdä yhdessä asioita, oppia toisiltamme ja kehityin kasvattajana ja nuorten ohjaajana. Opin käsitte-
lemään heidän kanssaan vaikeitakin asioita, kuten “miksi valehtelet?” N69-74/ Uskaltaa ryhtyä vastaa-
vanlaisiin hankkeisiin rohkeammin, mutta varauksella. M59-68/ Vahvistivat luottamustani omien toimin-
tatapojeni toimivuudesta M58/ Rohkeutta lähteä nuorten kanssa yritykseen, joka tuntui haastavalta, mutta
myös tavallaan mahdottomalta saavuttaa. N59-68/ Oman elämän arvostus nousi. Ongelmatapaukset ovat
hankalia. N58/ Ihanaa mahdollisuutta olla ja tehdä työtä nuoren ryhmän kanssa N59-68/ Ryhmän toimin-
nasta vastaaminen vaatii jatkuvaa seuraamista ja opastamista. Täytyy myös huomioida kaikki tasapuoli-
sesti ja kannustaa arimpia. N75-78/ Oma elämäntilanteeni oli koko hankkeen ajan muutoksessa, joten en
pystynyt olemaan täysipainoisesti mukana toiminnassa. Kuitenkin se aika, jonka olin mukana, sai mietti-
mään näiden nuorten tilannetta ja toiminnan laatua, jolla heidät tavoitettaisiin ja aktivoitaisiin oma-aloit-
teisuuteen. N59-68/ Nuoret tarvitsevat aikuista elämäänsä -havainto vahvistui. Nuorten kanssa luotu ystä-
vyys, ohjaajakontakti, kestää lujankin sanomisen N58/ Opin ottamaan “takapakeista” lisävoimaa ja toimi-
maan pienen ryhmän vetäjänä N75-78/ Olen oppinut olemaan iloinen pienestä hyvästä muutoksesta, siitä
että jokunen tuntui hyötyvän ja iloitsevan hankkeesta. N58/ Vastuunjaon oppimista ja liika huolehtivai-
suus pois N59-98/ Onnistunut projekti antoi itseluottamusta ja halun toteuttaa vastaavia ideoita jatkossa-
kin M59-68/ Piristi arkirutiineja. M59-68/ Vaikeiden asioiden käsittely on helppoa “välineen” (elokuva)
avulla. Teki työn helpoksi, vaikkakin hankalamman toiminnan kautta N69-74/ Että pienetkin teot saatta-
vat vaikuttaa nuorten elämään positiivisesti N69-74/ Oma ymmärrys nuorten maailmaa kohtaan on lisään-
tynyt. Välittäminen ja kiinnostus nuoria kohtaan on luonnollisesti kasvanut. N59-68/ Tuntui, että itseluot-
tamus olisi lisääntynyt sekä rohkeus olla oma itsensä N59-68/ Kipinää arkeen, tunnetta - että voi avautua,
jakaa kokemuksia N59-68/ Hanke on ollut pitkäaikainen ja sinä aikana on elämäntilanteeni muutoinkin
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muuttunut siten, etten tämän hankkeen jälkeen enää tee vapaaehtoistyötä tai muutoinkaan “maailmanparan-
nusta”. N59-68/ Olen työskennellyt nuorten kanssa niin paljon, etten usko toiminnan vaikuttaneen kovin-
kaan itseeni. N58/ Tajusin että pienikin hanke minulle, voi olla tosi iso juttu nuorelle, nytkäytti eteenpäin
halun kehittää omaa työtäni. N75-78/ Antoi paljon tietoja ja kolauksia nuorten elämästä, heidän kanssaan on
oltava hirveän tarkkana N75-78/ Reipasta, mielekästä, toiminnallista projektia M58/ Ei juuri muutoksia
M69-74/ Pääsin lähemmäksi ns. ongelmakäyttäytyjiä. Sain olla jopa neuvonantaja, lohduttaja ja kuuntelija
N58/ Ettei aina pidä katsoa pieniltä tuntuvia ongelmia läpi sormien tai vähättelevästi N79-81/

Paluuta ammattilaisuuden suojakilven taakse
– vai autonomisen taidon sovellusta?

Vetäjät miettivät myös uusintakyselyssä Mahiksen merkitystä ohjaajataitoihinsa. Näkökulman
muutos merkitsee siirtymistä subjektiivisesta moderneihin kompetensseihin ja vakavoitumista
oman statuksen ja kulttuuripääoman suhteen; se ei muutu noin vain. Vakava statuspuhe on
kovempaa – pärjäämisen puhetta, jonka paatos saa välillä kunnianhimoisia piirteitä. Suoma-
laisen ‘vapaaehtoisuuden’ rajat sanotaan tässä puheessa julki. Pätevyysprojektit ovat läsnä
silloinkin, kun koetaan epäonnistutun: “en ole pätevä”.

Jos ajattelet hankkeesi haasteita, millä tavalla ajatuksesi vetäjän valmiuksista ovat muuttuneet toi-
minnan aikana: Ei juurikaan; olisi ehkä ollut hyvä jos olisin ollut mies, ryhmään kertyi viimein vain
poikia N69-74/ Se, että osaa samaistua nuorten kantille: alkaa ajatella, että mitähän nuo tekevät projektin
jälkeen. M59-68/ Ei aina tarvi ohjata kovasti M69-74/ Ei ole ollenkaan niin helppoa omien kiireitten
keskellä sekä erinäisten yllättävienkin tapahtumien takia toimia aina niin innostavasti nuorten vetäjänä.
N59-68/ Ainahan uudet proggikset lisäävät ammatillisia valmiuksia... N59-68/ Projektin vetäminen oli
parityöskentelynä odotettua helpompaa... N75-78/ Eipä juuri... ehkä lähemmäs kaveruutta M75-78/ Aloi-
tettuani projektin ajattelin “simppeli homma”, mutta projektin aikana sitä ohjaajakin itse “kasvoi“ projek-
tin mukana M59-68/ Alussa olin epätoivon partaalla, mutta hiljakseen ryhmä sai itse kaiken aikaan. Nyt
ryhmä myös suunnittelee itse seuraavat työskentelykerrat. N59-68/ Olin työni ja aikaisempien kokemus-
teni kautta täysin tietoinen, mitä projekti minulta vaati. N59/ Vetäjällä täytyy olla valtavasti intoa tukea
projektia eteenpäin ja yhteydet eri suuntiin täytyy olla kunnossa. N59-68/ Suunnittelun tärkeys kasvoi
– itsetunto myös. M59-68/ Lisäkokemus ei olisi pahitteeksi … mutta niitähän tulee tekemisen myötä.
N75-78/ Ratkaisevasti, olen saanut huimasti lisää kokemusta ja näkemystä siitä, miten nuorten kanssa
kannattaa toimia. N59-68/ Vaikka tekee kaikkensa nuoria ei välttämättä saa mukaan uudenlaiseen toimin-
taan vaikka aluksi tuntui, että juuri tällainen uusi juttu olisi saanut porukan kokoon. N75-78/ PITKÄJÄN-
NITTEISYYTTÄ M59-68/ Odotukset vastasivat käytäntöä. M59-68/ Vetäjillä on valmiuksia, ryhmä on
vain vaikea saada alkuun. N69-74/ Vaikeuksiin kannattaa tarttua, vaikka sitten olisivatkin suurenoloisia.
N59-68/ En ota enään taka-iskuja henkilökohtaisesti! Itsevarmuus pärjäämisestä vaikeissakin tilanteissa
on kasvanut. N59-68/ Koskaan et ole täysin valmis kaikkeen. Tilanteet kykenee hallitsemaan, mutta aina
on jotakin uutta ja yllättävää N69-74/ Ongelmanuoria täytyy oppia tuntemaan paremmin, että heidän
kanssaan voi toimia molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. N59-68/ Alku aina hankala – sen opin.
Jostakin on vain lähdettävä - ehkä jos on vain yksi idea, on helppo mutta useamman kanssa jää se valinnan
vaikeus N59-68/ Ammattitaitoinenkin ohjaaja tarvitsee lisäkoulutusta M59-68/ Vahvistuneet eivät muut-
tuneet - vetäjän on oltava mukana 101% omana itsenään M58/ Sitoutuminen pitkäksi ajaksi onnistuu vain
osana palkkatyötä. Onneksi hankkeen toinen vetäjä pystyi sisällyttämään hankkeen työaikaansa ja osin
ottamaan lapsensakin mukaan N59-68/ Asiat eivät mene aina niin kuin suunnittelee M69-74/ Olen ehkä
oppinut luottamaan nuoriin enemmän N79-81/ En ole pätevä vetäjä M59-68/ Valmiudet eivät tarvitse
välttämättä olla kummoisia, vain maalaisjärki ja todellinen halu tehdä jotain oikeasti nuorten kanssa,
auttaa paljon eteenpäin. N75-78/ Mikä tahansa vapaaehtoistoiminta nielee valtavasti rahaa (myös omasta
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pussista). N59-68/ ...kaikki oli paljon rennompaa kuin osasin kuvitellakaan. N79-81/ Vetäjän on koko
ajan kehitettävä omia tapojaan ja tietojaan M58/ Tullut uskoa lisää. N58/ Työ todellakin opettaa tekijään-
sä! Tämä ryhmä on ollut minulle ensimmäinen todellinen erityisnuorisotyön kohde. N69-74/

Näissä reflektioissaan Mahis-tutorit palaavat konventioihin ja ammattiylpeytensä luo ja taakse.
Ammattipuhe ja perustermistö eivät tietenkään ole vain tyhjää ‘stignafuliaa’. Perinteisen nuoriso-

työn autonomiset tieto-taidot ovat olemassa, eikä mikään kansalaisspontanismi ja perinteen ‘terve

järki’ tai akateeminen pedagogia tai tutkimus voi niitä korvata. Autonomisen nuorisotoimintakoke-

muksen siivittämillä perusargumenteilla voi hyvin kohdata Mahiksenkin kuvioita.

Miksi vetäjät kykenevät tunnistamaan uudenlaisia ongelmanasetteluja valmiiden vaihtoehtojen

parista ja omissa vastauksissaan, jotka ovat ratkaisuja työmuotoja poikkileikkaaviin ja subjektiivisiin

kysymyksiin? Onko yksinkertaisesti niin, että konventionaalinen professionaalinen puhetapa ei
ole vain sisällöllisesti varmuutta ja ylpeyttä lujittava tekijä, vaan myös suojakilpi, jonka taakse
on helppo luikahtaa? Ajatus ammattitaidosta ei sisällä mahdollisuutta riskiyhteiskunnalliseen suo-

rapuheisuuteen ja jatkuvan epävarmuuden käsittelyyn ainakaan, kun yleisönä ovat institutionaaliset

toimijat tai laajempia yleisöjä palveleva tutkija. “Radikaalia” toiminnan käsitteellistämistä varotaan,

vaikka toiminnan uutuus on usein käsinkosketeltavaa. Yhtä lailla liikutaan uusissa toimijasuhteissa,

intiimien ja ‘syvämerkityksellisten’ asioiden suunnassa ilman formaalia tukiapparaattia. Vai raportoi-

ko suomalainen jälkiarvio ja -viisaus (Roos 1987) biograafiset tai työhistorialliset juttunsa selviyty-

mistarinoina: “alussa minulla oli vaikeaa... mutta murroksen jälkeen minä kovalla työllä selvisin

– projekti opetti minulle sen, että ammattitaidon kovalla ytimellä ja selkärangalla eteenpäin”. Tällai-

nen rehellisen korrekti puhe toiminnan alun käynnistyskriiseistä puhuttelee.

Nuorten naisten biograafiset puhetavat näyttävät laajemminkin suosivan instituutioiden ja pro-

fessioiden – suojakilpien – kautta tapahtuvaa henkilökohtaista paikantamista ja yksilöllistä kilvoit-

telua: “Samalla kun nuoret naiset sitovat kertomuksensa tiukasti yhteiskunnallisten instituutioiden

puitteisiin, henkilökohtaisten valintojen ja ratkaisujen vaatimuksesta tulee polttava teema. Silti

näkökulmassa säilyy naisten tapa ottaa huomioon useiden ihmisten perspektiivi; vaatimusta yksi-

löllisestä, perustellusta elämänkulusta kantavat kertomuksessa monet äänet. Tällä tarinalla on toi-

nen perusta kuin vanhempien naisten yhteiskunnallisuudella ja siihen liittyvällä kansalaisperspek-

tiivillä.” (Vilkko 1997, 127.)

Alun epätoivokokemuksissa saattaa olla informaaleissa pienryhmissä omat “säännönmukaisuu-

tensa”. Toiminnan itujen koluaminen saattaa väliin tuntua epätoivoiselta. “Alku aina hankalaa

– lopussa kiitos seisoo” -sloganille ei kannata naureskella ainakaan, jos Mahis-vetäjiä on lähistöllä!

Mahis-hanke saattoi olla useille toimijoille sopivan kokoinen kokeilu ammattitaidon rajoilla, ei

niinkään vapaaehtoisen puhdistautumis- tai onnistumiskokemus. Oman muutoksen tunnustami-

nen, parityöskentely, oman vajavaisuuden tuominen mukaan peliin ja ‘pikku hulluudet’ käyvät hom-

man opetuksista, uusista tempuista ja reflektiotavoista.
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VII MAHIKSEN OIKEUTUS, TUKIREPERTUAARI
JA NUORTEN OSALLISTAMINEN

Homma ei olisi hoitunut ilman Mahista!

Aktiviteettien viriämisvaiheessa ohjaajista 69 % ilmoitti, ettei koko homma olisi toteutunut
ilman Mahis-verkkoa. Jopa 77 % totesi, ettei oma hanke olisi toteutunut ilman Mahis-rahaa ja

tukea. Verkoston ja valtakunnallisuuden merkitys oli valtaosalle korvaamaton. Jälkikäteen Mahis-

tutorit arvioivat Mahiksen taloudellisen resurssituen ‘erittäin olennaiseksi’ (83 %), ‘kivaksi asiak-

si’ (17 %) ja kukaan ei ajatellut “ettei sillä ollut juuri merkitystä” (0) vaikka sitäkin ohjaajilta

tivattiin. Mahiksen pragmaattinen ja relevantti säie ja mobilisaatiomahdollisuus liittyvätkin sen

taloudellisiin resursseihin. Huolimatta ryhmien resursoinnin pienimuotoisuudesta, raha nousee kes-

keiseksi, joskus jopa koulutusta tarkastellaan taloudellisten odotusten läpi: “Time and action...is

money” -motto ei kuitenkaan sovi Mahis-henkeen, monet mielikuvitukselliset ja arkea rikkovat

hankkeet yksinkertaisesti vievät rahaa ... ja sitä huomattava osa hankkeista on kerännyt Mahiksen

ulkopuoleltakin. Mahiksen raha ei ole tarkoitettu (vetäjä)palkkioihin tai konsultointeihin vaan toi-

mintaan ja suorituksiin.

Mahis-koulutus koettiin vaikuttavana jo hankkeidenalussa. 70 % vastasi myönteisesti kou-

lutuksen vaikuttavuutta koskevaan kysymykseen ja lähes kaikki raportoivat myös vapaamuotoi-

semmin sen merkityksestä, pääsääntöisesti positiivisesti, muutamat epätietoisemmin ja kriittisesti.

Vain joka kymmenes arvioi, että Nuorten Akatemia on “...tehtävänsä tehnyt, kun se on aloittanut

projektin” (12 %) ja huomattavaa on, että vain pari hanketta (2 %) jälkikäteisarvioissaan oli enää

samaa mieltä. Mahiksen ja Nuorten Akatemian merkitys ja verkostorelevanssi kasvoi hankkeiden

aikana. Nämä vahvasti itsenäiset projektit tarvitsivat taloudellista tukea ja hiukan legitimiteettiä

Mahikselta (hyväksyttävyyttä, tukea toiminnan oikeuttamiseksi ‘kentällä’). Toiminnan arviointi-

vaiheessa Mahis-koulutusta kiiteltiin ehkä vieläkin intensiivisemmin: 77 % raportoi sen vaikutuk-

sista avovastauksessa lähinnä myönteiseen sävyyn. Ainakin koulutus oli ‘liikauttanut’ ohjaajia;

monia koulutus oli inspiroinut, joillekin koulutus ei tuonut juuri uutta, “se oli hiukan liian kilttiä”

(M59-68). Mahis-koulutuksen arvioinnit viittaavat siihen, että relevanssistaan ja toimivuudestaan

huolimatta se sijaitsee hankalassa ja haasteellisessa paikassa ajatellen Mahiksen mobilisaatiokoko-

naisuutta. Se joutuu vastaamaan monenlaisiin vaateisiin: miettimään koko hankkeen vastuullisuuksia

rahoittajien ja poliittisen julkisuuden suunnassa, kvalifioimaan ja punnitsemaan potentiaalisia ve-

täjiä, inspiroimaan heitä, vapauttamaan ohjaajakandidaattien autonomisia ja rajoja rikkovia toi-

mintarepertuaareja ja huomioimaan sangen erilaisia toimintakenttiä yksilöllisistä tyttöryhmistä ja

pallopojista huumeiden väärinkäyttäjiin ja rikollisiin. Ajatellen Mahis-koulutuksen asemaa näiden

ristiriitaisten vaatimusten edessä, se onnistui hyvin.

Ohjaajien aloituskyselyssä (suluissa loppuvaiheen arvio) paljon kannatusta saaneet ‘tukitoiveet

Mahikselta’ liittyivät mobilisaation infrastruktuuriin. Tasavertainen kokemustenvaihtotoive (57 %/
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41 %), lisärahoitusmahdollisuus (45 %/48 %) sekä jatkuva info- ja koulutusohjaustarve (39 %/31 %)

olivat suunnittelussakin alkuperäisiä pontimia. Henkilökohtaista preppaamista ja motivointia ohjaa-

jat odottivat myös, jopa niin, että tarve kasvoi Mahis-prosessin myötä (22 %/25 %). Seuraavat

ohjaajien vastaukset osoittavat, että Mahis-koulutus merkitsi monelle eräänlaista pikku-Mahista,

se tavallaan ennakoi kentän hankkeita: myös vetäjät tarvitsivat fiilistä ja uskoa riskihankkeeseensa

sekä jonkinlaista “brändiä”.

Nämä käytännölliset odotukset saivat rinnalleen Mahis-tutoreilta laajempiakin kehittämisvisioita:

toive jatkosta (43 %/33 %) ja laajemmista nuorten kohtaamis- ja verkottumismahdollisuuksista (40 %/

39 %). Nämä viittaavat hurjaan jatkovillitykseen, joka voi olla suurempaa kuin Mahiksen kehittä-

miskeskustelussa ajateltiinkaan. Yksittäiset projektit eivät juuri tarvinneet (lisää) “ideologista” tai

henkistä hyväksymistukea (13 %/11 %). Vain yksi tai kaksi projektia näki ongelmaksi liiallisen

koulutuksen ja professionaalin otteen ja ohjauksen, Suomessa “Knowledge is power!” (M69-74).

Tuloksia voi tulkita monin tavoin: toiminnan konkreettisen jatkon, infrastruktuurin ja niiden toi-

mintamuotojen legitiimiyden kannalta. Suomessa on laajasti kunnioitettua epävirallista infrastruk-

tuuria, josta monet ohjaajat haluavat pitää huolta. Se vaatii henkilökohtaisten verkostojen ja kom-

petenssien ylläpitämistä, ‘rasvaamista’.

“On helpompi nähdä miksi asiat takkuilee” – Mahis-koulutuksen satoa

Seuraavassa vetäjien ‘jälkiviisauksia’ toiminnasta, koulutuksen osalta. Ne osoittavat koulutuksen

motivoivan ja organisoivan paikan: taloudellisen tuen lisäksi tarvittiin intentionaalista sykäystä ja

taitopääomaa. Vaikka koulutusta ei ollutkaan rakennettu provosoinnin tai radikaalien sosiaalipeda-

gogisten ajatusten varaan, se on selvästi “tsempannut” vetäjiä. On onnistuttu yhdistämään julkisuu-

den, kentän ja moniarvoisen marginaalityön intressit.

Miten Mahis-koulutus vaikutti ja tuntui ryhmän toiminnassa? (Loppuvaihe) Ei vaikuttanut miten-
kään, kun olen “alan ammattilainen”. M59-68/ Selvitti rahoituksen M59-68/ Antoi uusia näkökulmia
seurakunnan nuorisotyöhön N75-78/ Korvaamatonta, on inspiroivaa... N59-68/ Nuorille tuli vastuuta ja-
ettua mm. hakemusten teossa... N59-68/ Antoi perusvalmiuden M59-68/ Hyvä - antoi ideoita ja tärkeitä
ohjeita. Päällimmäisenä kulki se, että ohjaaja on vain taustatuki! M75-78/ Tiedän että en ole yksin kiin-
nostunut auttamaan nuoria N59-68/ Tunsin, etten ollut yksin... ympäri maata monia samanlaisia. N58/
Kipinä koko toiminnalle, antoi kimmokkeen harjoitella, treenata - mennä eteenpäin Keikkoja. N59-68/
Mahis-koulutuksessa mielettömän inspiraation joka tarttui myös ryhmään. N75-78/ Sain vahvistusta omille
menetelmilleni M58/ Sai ideoita ja rahaa toteuttaa niitä N69-74/ Alussa oli ainakin enemmän itsevarmuut-
ta, antoi ideoita. N79-81/ Sain idean järjestää mielekkään projektin M58/ Innostavasti. Tempasi mukaan-
sa, vaikka projektimme on myöhemmässä vaiheessa hieman venynyt erinäisten syiden vuoksi N59-68/
Oli helppo kertoa ryhmälle minkälaisesta paketista oli kyse - sai paljon käytännön tietoa. M59-68/ On
helpompi nähdä miksi asiat takkuilee N69-74/ lisäsi omalta osaltaan uskoa tähän juttuun... N59-68/ Keho-
tettiin antamaan projektin toteutus nuorille ... sen opin, mutta en pystynyt noudattamaan, koska ohjaajien
määrä väheni ratkaisevasti sairaustapauksen vuoksi. N59-68/ Sai tietää, mitä kautta olisi mahdollista saa-
da rahoitusta nuorten hankkeisiin M59-68/ Projektin talous hoitoon, hyväksyttävät kulut yms... M69-74/
Varsinainen koulutus ei paljoakaan, mutta tapaamalla muita Mahis-ohjaajia sain varmuuden siihen, että
tämä on hyvä homma... N75-78/ Rahoituksen muodossa N58/ Saatiin heräämään kiinnostus lehdentekoa
ja julkaisua kohtaan: rahoitus, ohjaajan motivointi... N59-68/ Innosti, inspiroi, sitoutti N59-68/ Otti vetä-
jänä enemmän nuoret huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa M58/ Sain ideoita ja tutustuin Mahis-
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työpariini N59-68/ Ryhmän kokoonsaamisessa N79-81/ Sain rahaa projektiin. Nuoret innostuivat enem-
män kuultuaan Mahis-ideasta N75-78/ Ilman sitä ei olisi tullut edes aloitettua, se tsemppasi toimintaa
N59-68/ Sai haettua rahaa, alkupääoma, hyvä juttu N75-78/

Mahis-organisaatio, kvalifikaatio ja koulutus

Kuten edellä raportoidut dokumentit osoittavat, Mahis-verkoston peruslangat kudottiin
Mahis-ohjaajan rekrytoinnin, koulutuksen ja motivoinnin varassa. Tämä lähtökohta oli
Mahiksen tavoitteet tietäen realistinen, informaalinen ja dynaaminen. Ohjaajan ilmoittautu-

mislomakkeessa ilmaistaan tämä lähtökohta sovitun propagoivasti, mutta myös realistisesti: “Ma-

his-ohjaajan tehtävänä on luoda edellytyksiä vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten omaeh-

toiselle tekemiselle. Hän toimii nuorten innostajana, kannustajana ja rohkaisijana. Joskus ohjaami-

nen vaatii aktiivista asioiden junailua, joskus taas tilaa antavaa vetäytymistä. Rooli syntyy nuorten

tarpeista.” Mahiksen toiminta-ajatuksen valtakunnallinen tuottaminen keskeisten Nuorten Akate-

mian järjestöjen ja aktiivien aloitteesta ja sen legitimaatio lähi-instituutioissa ja rahoittajan suun-

nassa kypsyttivät ideaa. Monissa järjestölinjoissa ja pedagogisissa perinteissä oli huomattu kol-

mannen sektorin epäviralliset voimavarat ja osalla nuoria näkyvä marginalisaatiokehitys. Ajatel-

tiin, että askel kontekstualistisen nuorisotyön suuntaan olisi mahdollista: sekä tuettavien toiminta-

ryhmien että ohjaajien omaehtoisuus voitaisiin nostaa uuteen arvoon ja paikallinen tai lähiyhteisö

kykenisi itse kehittämään yhteiskunnallisen toimintatilansa ja -tapansa. Tälle ei koettu olevan es-

teitä, sukupolvien välistä nuorisopoliittista kuilua tai ehdotonta ajatusta ammatillis-institutionaalin

ja vapaaehtoisen toiminnan eritahtisuudesta. Huolimatta erilaisista tilanteen analyysitavoista
monien järjestöjen ja Nuorten Akatemian piirissä vallitsi yhteinen näkemys siitä, että jon-
kinlainen motivoiva, opastava ja resurssoiva interventio alueelle olisi aiheellinen.

Hyvin pian Mahis-organisaation muodostuttua toimintaperiaate rakentui väljän rekrytoivan ja opas-

tavan koulutustapahtumaverkon ja sitä produsoivan viestinviejäjoukon ympärille. Rekrytoinnissa,

motivoinnissa ja koulutustapahtumissa kyettiin turvaamaan marginaalityön vaatimat erityiskyvyt, dis-

kvalifioimaan liian hurjat aloitteet ja samalla pitämään yllä nopeasti kasvavaa ja reagoivaa sekä eko-

nomistisen monipuolista verkostoa. Tässä onnistuttiin hyvin: muutamien kuukausien aikana “pol-

kaistiin pystyyn” verkosto, koulutusringit ja ensimmäiset tukipäätökset Mahis-ryhmille. Edessä oli

realistinen näköala puolen tuhannen ryhmän muodostumisesta ja rikkaasta toimintarepertuaarista.

Myös julkisuus ja kirkon vahva läsnäolo eri vaiheissa tukivat dynamiikkaa.
Toiminnan nopea ylöspolkaisu merkitsi myös toimintaidean ohentumista. Nuorten Akatemian perin-

teinen järjestöaktiivien linja tai verkko sekä sille luonteenomaiset koulutustahot saatiin nopeasti

vauhtiin, mikä karsi kokonaisuuden monipuolisuutta ja ennakkoluulottomuutta. Toisaalta eriytynyt

ja maksimaalisessa mielessä erilaisia paikallisia ja muita yhteisöllisiä konteksteja monipuolisesti

koluava viestinviejä- ja koulutusverkon luonti olisi vaatinut aikaa ja nuorisopoliittisesti harkittuja

ja kohdennettuja kontakteja ja sopimisia (esim. alue-, alakulttuuri ja sukupuoliaspektit). Saavutettu

verkko (vrt. myös raportin tulkinnat jäljempänä) on kuitenkin toiminut niin tehokkaasti ja radikaa-

listi, että toimintarepertuaareja on hiukan vedetty taaksepäin ja monet kohdatut ongelmat osoittavat

monenlaisten marginaaliryhmien tulleen verkon piiriin. Kevyt ja monipuolisten yksilöiden verkko

kykeni lähestymään joustavalla ja korrektilla tavalla marginaalinuoria ilman merkittäviä leimaami-

sia ja takapakkeja.
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Realistinen ja ekonomistinen ajattelu heijastui myös koulutusajattelussa. Siinä turvaudut-

tiin pedagogisessa ja markkinaperustaisessa keskustelussa koeteltuun inspiroivaan materiaaliin ja

ohjaajien sitouttamiseen. Toisaalta ohjaajien omia intentioita ja motivaatiota ei haluttu rikkoa, vaan

pyrittiin dialogisiin pedagogioihin. Tällöin saattoivat marginaalityön kovat ehdot ja hankalat inter-

ventiotavat jäädä jonkin verran taustalle ja ohjaajien vastuu oli tässäkin suhteessa ainutlaatuinen.

Näin koulutusjärjestelmän kvalifikaatio- ja motivaatiomerkitys kasvoi: yleisen realismin takomi-

nen pluralistisille ryhmänvetäjille ei ole helppo juttu. Monissa koulutusyhteyksissä ja julkisuudes-

sa nostettiinkin esiin nuorten primaarien tarpeiden ja ohjaajan roolin dialogisuutta ja ratkaistavaa

jännitettä riippuvuussuhteessa elävän ohjattavan ja ohjaaja-auktoriteetin välillä. Uudessa nuoriso-

toiminnan maastossa varjeltiin koeteltuja ja herkkiä pedagogioita: auktoriteetti, motivoija, opas,

avustaja ja konsultti, delegoija. Pedagogioiden dialogisuus ja alueellisten koulutusten vertaistoimi-

jat ja jatkuvat verkostoyhteydet muodostuivat tarpeellisiksi tukirangoiksi koulutukselle. Mahiksen

sana levisi nopeasti, tehokkaasti ja melko monipuolisesti sekä ennakkoluulottomasti.

Mahis-organisaatio ja julkisuus

Mahis on saanut ideointinsa ja toimintojensa aikana valtaisan ja monipuolisen julkisuuden. Tätä

todentavat tiukan empiiriset omat selvityksetkin. Media-kiinnostuksen taustalla ovat olleet Yhteis-

vastuukeräyksen traditionaalinen asema, nuorison ja marginaalin (ja sitä koskettelevan vapaaeh-

toistyön) erityisasema modernissa projektiivisessa julkisuudessa sekä monet Mahis-tutorit ja kou-

luttajat. Alussa Yhteisvastuukeräys ja Mahis nousivat parrasvaloihin myös provosoivan mainok-

sensa ansiosta, missä “jumal’ auta” -tematiikka tehokkaasti pysäytti yleisöä. Palaute oli kuitenkin

valtaosaltaan myönteistä. Mediapolemiikki kuitenkin osoitti, että juuri hyödykeperustainen
mainosmaailma on se foorumi, jolla Mahiksen tehtävät, rahoittajatahon intressit tai vakava
moraalinen kohde voidaan nopeasti ja eettisen elegantisti raadollistaa ja monimielistää. Me-

diashokit ovat tuomassa väljyyttä suomalaiseen eettiseen maisemaan. Mainos osoitti, miten margi-

naalin ja moraalin maisemat voidaan leikata hienosti ja tehokkaasti yhteen tavalla, joka ei vielä

kymmenen vuotta sitten olisi ollut mahdollista.

Mahiksen kokonaisasemaa mediassa on vaikea tarkasti hahmottaa. Muodostavathan sähköinen,

verkko- ja sanomalehtijulkisuus ja toisaalta kuvien, logojen, lyhyiden (haastattelu-, mainos- ja

menetelmä)tekstien repertuaari hyvin heterogeenisen mediamaiseman Mahiksen ympärille. Selvi-

tysten mukaan näyttäisi siltä, että Mahis-julkisuus on kehittynyt intensiivisesti nimenomaan pai-

kallislehtien, valtakunnallisten ja maakunnallisten valtalehtien ja ammatti- ja aikakauslehtien pals-

toilla. Verkko on tässä ulospäinsuuntaavassa propagoinnissakin (vrt. Mahis-verkkojen sisäinen rek-

rytointi) jäänyt sivuun. Sen sijaan sähköisissä tiedostusvälineissä on ollut muutamia merkitykselli-

siä tulkintapaikkoja ja mainostilaa. Saadussa tilassa Mahiksen omintakeisuus ja tunnistettavuus

ovat kasvaneet. Samaan aikaan erilaiset Mahiksen tavoitteet – nuorten auttamisesta, marginaalin

olosuhteiden erittelystä aina nuorisotoiminnan menetelmiin – heijastuivat hyvin myös julkisuudes-

sa. Kirkon ja Yhteisvastuukeräyksen asema oli perustelluin ja eettisesti vetoavin tavoin esillä. Monet

kirkon toimintaperinteen kannalta uudet toimijatahot ja yleisöt kokivat sen sangen aktiivisessa ja

modernin eettisessä valossa. Näin kirkko antoi monille toimijoille ja yleisöille uutta tilaa pohtia

eettisiä asioita ja tekoja. Tukikohde ja ongelmien taustoja ymmärtävä toiminta pakottivat katsojat
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ja lukijat miettimään. Yksikantaisten moraalisten mediamaisemien aika on ohi, kuten tämän rapor-

tin ohjaajien maailmankuvaerittelytkin osoittivat.

Mahis eli varsinkin lehdistössä. Sen kampanjat, aloitusvaiheet ja paikalliset ‘täpit’ heijastuivat

selkeästi palstamillimetrimäärissä. Usein paikallisten hankkeiden toimijat toivat itse Mahista jul-
kisuuteen. Myös paikallislehdistön kompetenssit marginaalityön suhteen vaihtelevat. Isoja valtakun-

nan julkisuuteen tai Mahis-toimistoon nousseita ongelmia mahislaisen marginaalin sensaatioista tai

leimaamisista ei ole syntynyt. Lehdistön draamanetsintä ei ole paikallisissa yhteyksissä yhtä rujoa

kuin valtakunnan iltapäivälehdistössä. Muutamia tirkistelyaineksia nousi tutkijan eteen lehdistöai-

neksen läpikäynnissä. Monissa paikallisissa jutuissa esittäytyy jokin hanke, jonka arkisten ongel-

mien ja voittojen kautta piirtyy kuva laajemmastakin Mahis-maailmasta.

Usein juttuihin on saatu sekä ohjaajan että nuoren äänet. Yllättävän monia juttuja on myös

tarinallistettu: kerrottu idea, vetäjän tai nuoren tie hankkeen piiriin ja tulosten tekemiseen. Nuorten

ja ohjaajien ‘sankaruus’ asettuu vapaaehtoisuutta, niukkoja ja marginaalisia konteksteja vasten.

Laajemmin vastakohta-asetelmien draama kiihottaa lukijaa tai katsojaa: marginaali tekemässä ka-

tulapsityötä, marginaali tekemässä itse lehteä tai häiriköt seutukuntansa rakennusten ja nuorisotilo-

jen kimpussa. Parhaimmillaan nämäkin aiheuttivat positiivisia provokaatioita ihmisten mielissä.

Ohjaajat ja nuoret ovat saaneet hienosti jutuissa läpi viestejään Mahis-ideoista ja menetelmistä

sekä paikallisesta nuoriso- ja seutupolitiikasta. Moniarvoisuudesta ja projektien vaatimattomasta

tukitasosta johtunee se, että julkisuudessa ei kiistelty tukipäätösten oikeutuksesta tai Keskuksen ja

Periferian kesken tai alueiden hankkeiden välillä. Monessa asiassa Mahiksen pienimuotoiset hank-
keet, desentralismi ja rekrytoitujen ohjaajien autonomia on ollut onneksi. Mahiksessa voi-

daan mukisematta puhua monista julkisuuksista. Yleinen kielikuva kehaisee tilannetta, jos “kaikki

kukat kukkivat”, Mahiksessa voi tokaista, että “kaikki pienet Mahiksen kynttilät” palavat ja lepat-

tavat myös julkisuudessa.

Kerrankin osallisuus on myös osallistumista!

Mahis-ryhmien arvioissa ja oivalluksissa nousee vähän väliä esiin ajatus yhteisestä päätöksenteos-

ta, autonomiasta ja vallanjaosta. Asiaa myös kysyttiin nuorilta ja aikuisilta (alussa ja lopussa):

Saatoitko itse päättää (saattoivatko nuoret itse päättää) jostain olennaisesta ryhmän toimin-
nassa? (TAULUKKO XV)

suatsaV )sutiola(terouN )uppol(terouN )sutiola(täjäteV )uppol(täjäteV

iE 5 6 0 0

nakuiH 75 65 31 41

ällyK 93 83 78 28

Usko nuorten osallistamiseen oli valtaisa varsinkin ohjaajien mielissä. Itse asiassa siitä muodostui

yhdessä toimimisen yksi keskeinen tekijä ja jopa menetelmällinen seikka. Nuorten myötämäärää-

minen iskostettiin jo koulutusvaiheessa, jutun spesialiteettina. “Demokratiausko” säilyi vetäjillä
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kaikkien toimintakokemusten ja -kommellusten ajan. Nuorilla usko oli ratkaisevasti horjuvampaa,

mutta myös nuorten odotushorisontissa tulokset ovat oivallisia. Monet Mahis yllätti juuri tässä,

osallistumis-, myötävaikuttamis- ja päätöksentekomahdollisuuden myötä. Monet aika lailla kon-

ventionaalit keskustelu- ja osallistumistavat ja -kikat miellyttivät nuorten enemmistöä – ja tällais-

ten dialogien ja päätösten erityislaatuisuus tuli esille nuorten vastauksissa. Totta kai ryhmien reper-

tuaareihin mahtui monenlaisia osallistumistapoja: äänestämisestä ja veto-oikeudesta aina itsenäi-

siin mukaanheittäytymisiin, ideointiin tai suunnittelupuheenvuoroihin.

Osa osallistamistavoista oli muodollisia tai pelkkiä kuulemiskäytäntöjä – jotka nuoret kyllä
useinkin huomasivat ja halusivat ohittaa yliolkaisesti... toiminnan jatkuvuuden ja sen tuotta-
mien muiden palkintojen vuoksi. Ristiriita Mahis-ohjaajien ja nuorten käsityksissä osallistumis-

järjestelmän toiminnasta on tietenkin kiinnostava: ohjaajat uskoivat ratkaisevasti enemmän nuor-

ten osallisuuteen. Ei ole olemassa yhteistä demokratiakäsitettä tai osallistumista koskevaa kielipe-

liä. Konsensus on kaukana ja se voi olla nuorten tervejärkisen poliittisen herkistymisen merkki. He

eivät usko kaikkiin lupauksiin ja vaikuttamisvakuutteluihin. Toisaalta osalla nuoria on sangen abst-

rakti näkemys päätöksenteosta, sen helppoudesta ja kitkattomuudesta. Kaikille ei liene selvää se,

että demokraattiseen päätöksentekoon liittyy monia epätäydellisyyksiä ja ajanpeluuta, ohipuhumis-

ta: toisiaan vähän ymmärtävien osapuolten sovittelua, jahkaamista, asioiden eteenpäintyöntöjä ja

takapakkeja, jopa lehmänkauppoja. Vielä hankalampi puoli politiikkaa on se, että kaikilla ei ole

yhtä paljon resursseja vallan ja vaikutusvallan käyttöön; puhe on tällöin esimerkiksi koulutuksesta,

rahankäytöstä, tiedosta ja ystäväverkostoista. Osa nuorista oli kärsimättömiä.

Huomio kiinnittyy myös arvosteleviin nuoriin. Nuorten vastauspapereista “huusi läpi” pieni ryhmä

nuoria “outsidereita” (vastauksista riippuen 3-4 %), jotka kokivat asemansa syrjityksi ja vaikutus-

mahdollisuutensa marginaalisiksi. Usein näihin nuorten tilanteisiin liittyi joku valinta-, päätöksen-

teko- tai kriisitilanne – joissa nuoret katsoivat tulleensa “ylikävellyiksi” vetäjän tai muiden nuorten

vuoksi. Näin muutama nuori tavallaan käsitteli toimintaongelmia paperissa – yleisönään ‘sentään

yksi...mahdollisesti ymmärtävä’ tutkija.

“Lapset päättää ja aikuiset seuraavat perässä”?

Seuraavassa osa aloituskyselyn nuorten osallistumispolemiikista:

Voitko itse päättää jostain olennaisesta ryhmäsi toiminnassa? Kyllä, miten? Saan päättää, toiminko
ryhmän mukana vai en, ja mitä teen mitä en. Yleensä hommat sovitaan kuka tekee mitäkin!!! T82/ olen
johtaja P85/ Puhumalla kaikille/ ohjaajalle P82/ Tulenko vai enkö T81/ Ottamalla kantaa jutskoihin, eh-
dottamalla T84/ Hankin tietoa Virosta, kerron mikä minua kiinnostaa T86-87/ Me päätetään aika paljon
itse. P86-87/ Esim: Tanssissa saan päättää kavereiden kanssa yms. Ratsastuksessa/ hevostelussa on paljon
päätettävää siellä on myös pakko tehdä nopeita omia päätöksiä! T85/ Tuomalla mielipiteet esille. P83/
Olemalla aktiivinen, keskustelemalla, tekemällä ehdotuksia T83/ Suunnittelussa mukana alussa lähtien.
T82/ Paljonko ostetaan bensaa, koska lähdetään ajamaan. P85/ Tapahtuman pääsuunnittelu. P82/ Me
kaikki päätettiin. T83/ Kuka minun päätöksiäni päättää. P82/ Olen suunnitellut ja ideoinut toimintaa. T83/
Teemme suunnitelmat itse, vetäjältä voi kysyä apua jos meinaa olla jossain vaikeuksia. T82/ Sanon, koska
meillä on päätösvaltaa. T86-87/ Me jotka lähdimme, niin teimme kaikki päätökset yhdessä. T83/ Suuren
käytävän sisustus oli minun ja parin kaverini vastuulla ja meillä oli vapaat kädet. P83/ Voin suunnitella
sinne kuvia, joita sitten valitsemme. T85/ Olen Mahis-ohjaajan jälkeen toinen joka johtaa ryhmää. T84/
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Esim. äänestyksellä. P82/ Kertomalla omat mielipiteeni, uusia ehdotuksia tms ... T84/ Ryhmä toimii niin,
että kaikki ideoivat, ehdottavat ja toteuttavat. Kaikkien ajatukset otetaan huomioon, ja yleensä pyritään
myös toteuttamaan. T82/ Esittämällä hyviä ehdotuksia. P84/ Muiden kanssa neuvottelemalla ja tekemällä
kompromisseja. T81/ Päätämme ryhmässä kaikki “suuremmat“ päätökset. T86-67/ Meille jaetaan tehtä-
viä jotka saa toteuttaa niin kuin parhaaksi katsoo. T82/ Koko toiminta pohjautuu nuorten omiin ajatuksiin
(näin ollen myös minä saan olla päättämässä). T82/ Ehdotuksin & omien mielipiteiden “hienovaraisella”
esittämisellä. T86-87/ En tiiä. P83/ Biisien tekeminen. P82/ Minkälaisia töitä teen. P84/ Kaikki saa ehdot-
taa mitä haluaa ja niistä sitten keskustellaan. T82/ Huutamalla mahdollisimman lujaa... Äänestykset ja
muiden mielipiteet hyväksytään. T81/ Porukalla suunnitellaan reissuja ja toimintoja sekä uudistuksia.
P83/ Vaikutusvalta on nuorilla, ohjaajan opastuksella. P79-80/ Ryhmä toimii periaatteella lapset päättävät
ja aikuiset tulevat perässä. T86-87/

Elämänpolitiikka ja puolet/puolueet

Myös loppuarviot päätöksenteosta tukevat konkreettista arkivalintojen elämänpolitiikkaa. Ar-

kivalinnat elokuvista ruokalajiin sisältävät oman valinnan maailmansa. Niiden esittäminen ja väli-

nen kilvoittelu sekä ratkaisu sisältävät omat poliittiset momenttinsa ja pelivaransa. Osallistuminen

ei sitoudu niinkään edustuksellisiin repertuaareihin, vaan se saa toiminnallisen ja puhumisen (vrt.

parler, puhua, parlamentin kantasanana) ulottuvuudet. Näilläkin dimensioilla löytyy omat roolinsa,

ehkäpä pikku-puolueetkin. Erilaiset poliittisten puhetyylien lajit hienovaraisesta turhaan puhee-

seen tunnistetaan: nuoria on vaikea naruttaa päätöksentekoon tai yhteiseen suunnitteluun liittyvissä

kysymyksissä. Nuorten valta-arviot tukevat käsitystä siitä, että juuri autonomisuudessaan ja tasa-

arvoisissa kumppaniasetelmissaan Mahis oli uusi valtakunnallinen juttu Suomessa.

Mahiksessa tavoitellaan konkreettista hyvää tässä ja nyt; tätä tavoitekeskeistä, konkreettista pro-

jektia voidaan muokata yhdessä. Esimerkiksi nuorisoparlamenttien tehtävät asettuvat osaksi koko-

naisvaltaista edustuksellista päätöksentekohierarkiaa ja julkisuutta. Niissä konkreettiset puuttumi-

set asioiden kulkuun saattavat ‘kadota’ tai jäädä merkitykseltään ilmoitusluonteisiksi. Ainakin po-

liittiset toimet, asioiden politisoinnit tai asioiden junailu vaativat realismia ja pelitaitoa, hiukan

kyynisen ja oppineen takajalan. Tällä vertailulla halutaan viestiä sitä, että tiimi- ja verkostotoi-
minnan osallistumis- ja vastuullistamiskäytännöt saattavat olla itsehallinnon ja politiikan
sisäistämisen kannalta paljon relevantimpia kun nuorille organisoidut leikkivaalit ja -parla-
mentit. Poliittisen osallistumisen ja etujen artikuloinnin kulttuurit varioivat äänestämisestä tai edus-

tuksellisuudesta aina vetäjäkuninkuuteen, arpaan, kiertoon ja huutamiseen. Kaikilla demokratia-

opeilla on puolensa.

Mistä päätin toiminnassa? (Nuorten jälkiarvioita) Esim. Retkestä jonka teimme T84/ Me keksimme
mitä me tekisimme kaikki yhdessä ja jos joku ei tahtonut, sitä ei tehty T85/ Leirillä oli vain ohjaajineen
yhteensä 6 ihmistä, josta kolme leiriläistä, joten saimme päättää ohjelmastamme aika paljon T84/ Sain
päättää kuvausaikoja T84/ Ryhmässä keskusteltiin siitä mitä kukakin haluaa tehdä, kaikki otettiin huomi-
oon T84/ Saimme olla päättämässä milloin? minne? missä tavataan? T84/ Mitä halus tehdä P84/ Lavan
ulkomuodosta P84/ Valitsin mm. Pelipaidan P84/ Saimme päättää matkan kohteen T84/ (Yrittäny aina-
kin) soveltaa käytäntöä inspiraatioihin T83/ Päätimme elämysviikonlopun kohteen T84/ Kaikki toiminta
suunniteltiin yhdessä ja jokaisella oli yhtäläinen oikeus vaikuttaa toimintaan T83/ Kun me mentiin lef-
faan, minun leffaideani valittiin T85/ Esittämällä kompromisseja ja toimintaa, jossa koko porukka saatai-
siin mukaan T83/ Päätimme yhteisesti/itse toimintaa ehdottaen, mitä teemme ryhmässä T81/ Mitä kaikkea
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me voitiin tehdä asian hyväksi yms... T85/ Päätämme yhdessä kaikista toiminnoista T85/ Lamppujen
muodon suunnittelussa T83/ Me päätetään asioista yhdessä. T85/ Jokaisen mielipiteet otettiin huomioon
T84/ Sanoa mielipiteen P84/ Joukkueen nimi, ketkä tulevat pelaamaan P83/ Mä sanoin monia mielipiteitä
ja kiukuttelin. Toiminimekseni tuli nipo. T84/ Äänestimme, minne teemme retken P86-/ Saimme valita
näytökset ja elokuvat missä kävimme ... saimme valita aiheet keskusteluille T82/ Seinät maalattiin juuri
niin kuin me halusimme, graffiteja yms., ja muutama vaalean sininen julisteseinä. P83/ Aina saa kertoa
omat mielipiteet ja ne otetaan huomioon kun suunnitellaan T84/
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VIII PERUSARVOSANAT JA REILUT VETÄJÄT

Kiitettävät Mahis-tutorit ja hyvät nuoret – “ryhmissä oli hyvä olla”

Nuoret ja ohjaajat antoivat toisilleen ja Mahis-toiminnalle seuraavat arvosanat:

Jos ajattelet ryhmäsi toimintaa: millaisen kouluarvosanan annat siitä? (TAULUKKO XVI)
(lopetuskysely nuorille ja Mahis-tutoreille)

)%001(anasovrA näätsämhyrterouN näätsämhyrtirotut-sihaM

ävättetiiK 64 02

ävyH 24 75

neniatreknikseK 01 81

ävättydyyT 2 5

okkieH 1 0

Jos ajattelet ryhmäsi toimintaa: millaisen kouluarvosanan annat sen toiselle osapuolelle?
(TAULUKKO XVII) (Kysely sekä nuorille että Mahis-tutoreille)

%001anasovrA atsierotut-sihaMterouN atsirountirotut-sihaM

ävättetiiK 85 92

ävyH 13 54

neniatreknikseK 6 91

ävättydyyT 4 6

okkieH 0 0

 Nuoret kiittävät sekä Mahiksen toimintasisältöjä että varsinkin ohjaajiaan. Samalla tavoin
ohjaajat arvostivat nuoria ja määrittelivät toiminnan hyvä-kategorialla. Ohjaajat eivät pää-

sääntöisesti pettyneet odotuksissaan. Subjektiivisessa arvioinnissa molemmat osapuolet ovat tyy-

tyväisiä. Tässäkin evaluaatiossa nousee esiin se, että aikuiskontaktit ovat nuorille tärkeitä. Nuorten

kiitos on ehdottomampaa: Mahis-nuoret eivät usko täydelliseen tasavertaisuuteen (vrt. esim. osal-

listumisdata edellä), vaan kunnioittavat kiittävän distanssin päästä ohjaajiaan.

Muutamat toimijat ovat halunneet jättää selvän arvostelevan puumerkkinsä ryhmätoiminnasta,

mutta myös toisen osapuolen aktiivisuudesta. Nuoret puhuvat usein huomiotta jättämisestä, synti-
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pukiksi joutumisesta tai jonkin konkreettisen tavoitteen romahtamisesta. Ohjaajat taas nimeävät

ongelmiksi passiivisuuden, kurittomuuden tai vetäytymisen. Molempien arvioijatahojen keskin-

kertaiset tai tyydyttävät arvosanat liittyvät epäonnistumiseen lähinnä sitouttamisessa ja sitoutumi-

sessa. Erilaisissa odotuksissa on petytty.

Mahis-tutor on “pirtsakka ja huumorintajuinen, joskus sanoi tiukat”

Toiminnan alussa nuoret arvioivat kiitettävin arvosanoin pärjäämään tulevia vetäjiään idealisoivi-

en ja joustavin sanankääntein. Hurjat vaatimukset eivät kuitenkaan sisältäneet messiaanisia tai yli-

ihmismäisiä attribuutteja. Huumorintajua etsitään, eikä vakava ja tiedollinen auktoriteetti ole pa-

haksi. Laatusanat ovat “aitoja” osia nuorisokieltä. Vanhat tautologiatkin elävät: “Kivaa kun on

kivaa... kivan vetäjän ja muun pikkukivan kanssa.”

Jos ajattelet ryhmäsi toimintaa – millainen on sen hyvä ohjaaja? Kuvaile tällaista henkilöä (aloitus-
kysely): Mukava, nuorten kanssa toimeentuleva, huumorintajuinen, mutta ei liian ankara T81/ Iloinen,
yhteistyöhaluinen, idearikas, nuoria ymmärtävä, ehdotuksia vastaanottava kaikkia huomioiva! – yleensä
sellainen joka antaa muidenkin päättää asioista ja ottaa ehdotukset huomioon!!! T82/ Korkeasti koulutettu
& innostava T86-87/ Reilu mutta tiukka P82/ Ymmärtää asioita hyvin myös nuorten näkökulmasta T84/
Energinen uusia ideoita kauheesti T81/ Se tottelis mitä me sanotaan P83/ Huumorintajuinen, nuoria ym-
märtävä T84/ Pitää huolen oppilaista ja on ryhdikäs ja ystävällinen ja pitää kurin eikä jätä oppilaita pulaan
T86-87/ Touhukas, kiva, ystävällinen, pitää kuria, auttavainen T86-87/ Positiivinen ja tietotaitoinen. T83/
Rento, innostunut itsekkin ko. toiminnasta, kannustava... P83/ Huumorintajuinen, piä aina hauska, saa
tehdä mitä me haluamme, nuori. T83/ Se osaa ymmärtää lapsia ja tietää mitä tekee. P86-87/ Pirtsakka ja
kiva. P83/ Ei menetä hermoansa, täytyy olla tietoa asiasta, tietää mitä tietää mitä on tekemässä ja antaa
meidänkin päättää! T85/ Kuuntelee jokaisen ryhmäläisen toiveita, toteuttaa niitä mahdollisuuksien mu-
kaan. T81/ Kärsivällinen, auttavainen ja huumorintajuinen. T83/ Johtaja, antaa neuvot kertaalleen... P83/
Luotettava, keskusteleva, jossain määrin avoin, sosiaalinen, suvaitsevainen, asiansa osaava, mielikuvituk-
sellinen, huumorintajuinen yms. T83/ Luonteva, mukava, iloinen, mukautuu työhönsä. P83/ Ei valita koko
aikaa ja on muutenkin kekseliäs. P85/ Se ei päätä itse kaikkia asioita, vaan antaa meidänkin olla mukana
keksimisessä. T85/ Kaikki huomioonottava, huumorintajuinen rohkaiseva ja tarvittaessa jarrutteleva. P82/
Vaativa. P82/ Joka innostaa ryhmää toimimaan, on johdatteleva mutta täytyy myös jonkun verran katso-
maan sivusta. Määrää viimekädessä, mutta saadaan itse päättää. T83/ Huomioon otettava, rehti, reipas ja
avoin. P82/ Monipuolinen osaava, nuorten kanssa toimeentuleva. T83/ Huumorintajuinen suhtkot älykäs.
P82/ Antaa ns. vapaat kädet, niin kuin meidän ohjaaja tekee. T82/ Joka ei itse suunnittele toimintaa, vaan
antaa ryhmän jäsentenkin päätellä ja suunnitella, mutta silti antaa viisaita neuvoja. T83/ Henkilö joka
ottaa kaikki huomioon ja tietää pyrkii sekä luottaa apulaisiin. P83/ Rehellinen, raitis ja mukava. P83/
Avoin, uskalias, ennakkoluuloton ja hieman hullu. P81/ Iloinen, auttavainen. Kuuntelee jos on ongelmia.
T82/ Jaksaa auttaa ja kannustaa eteenpäin. T85/ Rehellinen, kekseliäs, puhelias. P83/ Auttavainen ja
kannustava... T84 Kertoo toiminnasta, ystävällinen, toimeentuleva toisten kanssa. T82/ Aktiivinen, kave-
rina & ohjaajana mukava... T84/ Mukava, kuuntelee jokaista ehdotusta, ei syrji muita. P84/ Hyvä henkilö
ohjaajaksi on sellainen jolla on hyvä auktoriteettikyky. Huumorintajuinen, johdonmukainen ja järjestel-
mällinen. Hoitaa omat asiansa ja ennen kaikkea antaa muiden mielipiteille paljon tilaa. T82/ Toimintaval-
mis, etevä ja aikaansaava. P83/ Pitää ohjat käsissään, muttei liian tiukasti. On näkyvillä, muttei liikaa.
Ryhmäläiset tietävät, että häneen voi luottaa ja hän on valmis auttamaan jos tarve vaatii. Ryhmäläiset ovat
samanarvoisia hänelle. T81/ Tällaisessa teatteriryhmässä on kaiken pysyttävä koossa, mutta ilman, että se
olisi puuduttavaa tai tylsää. Asioiden on sujuttava ja sen on oltava “antoisaa kaikille. Tämä onnistuu
meidän ohjaajalta. T82/ Pitää asiat järjestyksessä. Antaa meidän miettiä, ehdottaa ja päättää asiat yhdessä.
Ei tee kaikkea valmiiksi meidän nenämme eteen vaan joudumme/saamme hommata asioita itsekin. T82/



55

Johtajan täytyy olla aikaansaava ja myös sellainen joka pitää tietynlaisen kurin. Johtajan täytyy olla myös
innostava ja ihmisläheinen. T82/ Hauska, joustava, arvioi, välillä pitää hiukan kuria. P84/ Se selittää
kaiken aika tarkkaan. Antaa meidän päättää aika paljon itse ja saadaan suunnitella keskenämme. T85/
Semmoinen, jonka kaa voi puhua, hauska, viisas, ei liian tosikko. T85/ Ohjaaja aktivoi nuoria, pitää kuria
eikä nosta nokkaansa kaikille “lasten“ ideoille. T86-87/ Mukaansa tempaava, hieman “hullu”, ymmärtä-
vä, kärsivällinen, reilu. T83/ Päättäväinen ja suvaitsevainen. P82/ Kiltti, ymmärtäväinen, osaa neuvoa.
T88/ On avoin meidän ideoita kohtaan, kysyy meiltä miten me se asia halutaan hoitaa. T82/ Tietää mitä
haluaa. P84/ Sellainen jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti ja ei tarvi ujostella ja pohtia että
viitsisinkö kertoa vai en! Ja joka on muutenki mukava. T85/ Rohkasee meitä tekemään ehdotuksia ja
sanomaan kantamme asioihin. T83/ Antaa meijän päättää joitain asioita ja me tehdään kaikkee kivaa!
T86-87/ Joustava, ymmärtävä, luotettava ja osaa sopeutua nuorten asemaan. P79-80/ Antaa lasten päättää
asioista, eikä tee tietynlaista ohjelmaa että nyt pelataan eikä askarrella, vaan antaa lasten tehdä mitä he
haluavat (tietyssä määrin). T86-87/ Neuvoo miten asiat tehdään. T85/ Joka antaa kerhon jäsenille päätös-
vapautta ja kuuntelee muiden mielipiteitä. T86-87/ Vapaa, tukea antava, kannustava, pirteä, neuvoja anta-
va, auttaa kaikissa asioissa. T83/

“Koko persoona oli reilu ja yritti tehä kaikkensa...
pikku mokista huolimatta”

Mikä ohjaajasta jäi mieleen? (Loppukysely) Iloinen, avoin, kiva ja osaava persoona T86-/ Mukava,
innostava, nuoria ymmärtävä T84/ Piti ryhmän kasassa, piti asiat järjestyksessä P84/ Hän (he) oli tosi kiva
(kivoja). Heidän kanssaan oli helppo puhua T85/ He olivat hauskoja, mukavia ja puheliaita, hyviä laitta-
maan ruokaa T84/ Hän oli pilkunviilaaja T84/ Sen iso ääni ja... no, ehkä hän hieman nolas ryhmän jäseniä
välillä, joskin ei pahasti T84/ Mukava ihminen. Osasi käsitellä nuorisoa T84/ Yritti tehdä kaikkensa P84/
Hän oli rento ja mukava T84/ Ainakin se että he osaavat olla välillä tiukkapipoja. Ei pahassa mielessä...
Tajuttoman mukavia ohjuksia T84/ Molemmat ohjaajat on tosi mukavia ja ymmärtää meitä nuoria T84/
Hauskat jutut T85/ Rentous ja mukavuus P84/ Tsemppaava P85/ Kaikki T81/ Mukava, tasapuolinen P84/
Huumorintaju P84/ Harvoin näkeminen ja negatiivinen palaute, mutta myös positiivista palautetta
saatiin.P82/ He ovat luotettavia ja kivoja ihmisiä T84/ Päättäväisyys T83/ He ovat reiluja tyyppejä T84/
Sellainen reipas ja iloinen, järjesti meille aina kaikkee kivaa tekemistä. Eikä koskaan valittanut. T83/
Hyvä organisoimaan työ-tehtäviä ja aina hyvin huumorintajuinen ja ymmärtää ryhmäläisiä P84/ Koko
persoona, osasi pitää ryhmän koossa T85/ Iloinen asenne, ystävällisyys T85/ Se on paras!!! T84/ Se, että
hän osasi ohjata meitä elämässä ja muutenkin ymmärsi meitä. T85/ Se oli hauska, vaikka epäonnistuim-
mekin kaikessa T85/  Huumorintajuinen ymmärtäväinen ja ehdottomasti idearikas. T85/ Iloinen ja aina
valmis auttamaan ja kuuntelemaan T85/ Hänellä oli organisointikykyä; hän jakoi tehtävät tasapuolisesti
P83/ Ohjaaja oli minulle ennestään tuttu. Hän on läheinen ystävä, äitihahmo ja esikuva T83/ Huumorinta-
ju, ymmärtää nuoria T84/ HILPEÄ LUONNE! P83/ Tosi mukava ja miellyttävä ihminen T85/ Oli koko
ajan kannustava joistakin pikku mokista huolimatta T85/ Mukavia, elämänmyönteisiä ja iloisia. Heidän
kanssaan oli mukava olla.T83/ Pätevä dj-mies, osasi hommansa hyvin P85/ Rentous ja antoi tehdä aika
vapaasti kaikenlaista P82/ Ainakin olen tuntenut kun on tullu vastaan. T83/ puhetyyli, nauru T85/ Kiva
ihminen P85/ Hän kehotti meitä aina olemaan rohkeita T82/ Tuli informaatiota kun oli tarpeen, järjesti
poliisien kohtaamisen ja pizzahommat.P83/ Meillä oli monta erilaista ohjaajaa... positiivinen asenne ja
ymmärrys nuoria kohtaan P83/ Kaikkia kivoja jutskia P84/ Mukavuus ja huumorintajuisuus T84/ Reilu
P86-/ Ystävällisyys P86-/ Nauru P86-/ Kunnollinen, rehti mies P84/ Luotettavuutta ja rehellisyyttä ja
monia muita asioita, itsevarmuus T86-/ Tuo on kuin toinen äiti, aivan loistava ihminen T83/ Hauskat jutut,
oli mukana koko ajan T85/
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Nuorten ilmaisut antavat mosaiikkisen kuvausten sarjan ohjaajista. Avoimuus ja osoitettu auktori-

teetti, demokraattisuus ja osaavuus, taitavuus, esimerkillisyys ja (hullu)inspiroivuus, kivuus ja ai-

kuisuus sekä kantaaottava ja (“ei-turhasta-kälättävä”) suurpiirteisyys ovat vastausten vastinpareja

tai ideaaliohjaajien ääripäitä. Samalla valtaosa nuorista on sitoutunut ja kiinnittynyt sekä muu-
tamissa tapauksissa kiintynyt ohjaajiinsa. Kymmenkunta nuorta on innostunut nuorisotyöstä

omana elämänuranaan. Kirjoittajien nuoruus ja kirjallisten harrastusten vähäisyys näyttäytyvät pal-

jaimmillaan juuri tässä ideaalin kommentoinnissa.

Tämä vetäjäriippuvuus on osa auktoriteetin etsintää ja oman elämän koettelua auktoriteettia

vasten. Useilta marginaalin vaarassa olevalta nuorelta saattaa puuttua selkeät ja dialogiset auktori-

teetit. Aina esimerkiksi vanhemmista ei tähän ole. Vanhemmuushan voi näyttäytyä ja antaa rauhoit-

tavia raja- ja turvakokemuksia myös Mahis-hankkeiden kautta. Yksinkertainen auktoriteetin tuki-

tönäisy nuoren olkapäähän ja muutama sana “Sinähän hoidit homman…hienosti” voivat olla kul-

lanarvoisia nuoren elämässä, jossa aikuistoimijat eivät ole kommentoimassa asioita. Mahis-projek-

tit ovat hyvin herkkä ja keskusteleva työmuoto. Ne poikkeavat esimerkiksi työpajojen (Paakkunai-

nen 1995) miehisemmistä ja työkeskeisimmistä repertuaareista selvästi. Jos “learning by doing” -

workshopeissa kaivattiin jalat maassa touhuavaa, pätevää ja käsillä viestittävää (mies)auktoriteettia,

niin Mahiksessa oletetaan ohjaajan keskustelevan, liikkuvan ja heittävän vitsejä, mutta silti
jättävän kiinteitä puumerkkejä nuorten arkeen. Nuoret näyttävän tarvitsevan tai huutavan
erilaisia auktoriteetteja. Ottaen huomioon Mahis-tutoreiden kokemuksen ja koulutuksen, ei voi

sanoa, että ammattilaisuus tai “lyyra-maisterius” olisivat tässä ongelma tai kulttuurinen kuilu nuor-

ten suuntaan. Valtaosa Mahikseen tulleista ohjaajista oli myös elämänmaistereita ja osasi vapauttaa

mielikuvituksensa eikä turhaan muistellut oppikirjojaan.
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IX TOIMINNAN KONKRETIA: “SE OLI SITÄ IHTEÄÄN”

Nuori tiesi, mitä tehdään...

Seitsemän kymmenestä mahislaisesta nuoresta (70 %) raportoi tai itse ilmaisi (avoin vastaus-
tila), mikä oli toiminnan konkreettinen ja käytännöllinen tavoite. He vastasivat kysymykseen,

“Onko hankkeella jokin selvä tavoite, kuten nuorten kokoontumistilan rakentaminen, kun-
nostaminen tai käyttöoikeus, tilaisuudet, luontojuttu, media, osallistuminen, ihmisten herät-
täminen tai liikkeelle saanti? Jos on, niin mi(t)kä:___. ”

Hankkeen käytännölliset tavoitteet ohittava nuori (30 %) oli hiljaa hyvin erilaisista syistä. Muu-

tama heistä ei osannut kirjoittaa abstrakteista asioista; toisilla ryhmillä tavoitteet hajosivat moniin

suuntiin; joskus toiminnan tavoitteet oli kuvailtu vain elämysten tai fiilisten tasolla; muutamissa

ruohonjuuritason hankkeissa ei pitkään aikaan päätetty, mitä tavoitteita toiminnalla on ja joskus

nuoret jäivät joksikin aikaa ‘roikkumaan’ toimintaan. Marginaalin kovin ydin ei raportoinut tavoit-

teista. Päättämättömyys voi tietenkin olla seurausta myös ryhmän tiukasta dynamiikasta tai infra-

struktuurin puutteista, tietokatkoksista, väärinymmärryksistä tai satunnaisista syistä (toinen vetäjä

muuttaa pois paikkakunnalta).

“Ns. luontojuttu, ryhmämme pääsee tekee sitä mistä on
yli vuoden haaveillut!”

Seuraavat otteet heijastelevat hyvin nuorisoryhmien perustuntemuksia – myönteistä toiminnallisuut-

ta, joka on vienyt mukanaan elämyksiin ja oppimiseen. Joka tanssiin ryhtyy, se sietäköön myös jalal-

le-polkemiset ja muut pikkuvastoinkäymiset:

Onko hankkeella jokin selvä tavoite, kuten nuorten kokoontumistilan rakentaminen, kunnostaminen
tai käyttöoikeus, tilaisuudet luontojuttu, media, osallistuminen, ihmisten herättäminen tai liikkeelle
saanti? Jos on niin mi(t)kä? (Aloituskyselyn tyyppiesimerkit) Rakennamme nuorille kokoontumistilaa ja
kunnostamme sitä samalla meidän käyttöömme T81/ Rahaa P85/ Nuorten kokoontumistilan rakentaminen
P82/ Muutaman päivän mittainen “leiri” T84/ Luokkaretki P82/ Keräämme vaatteita katulapsille. T81/ Hank-
keen tavoitteena on oppia järjestämään matka jonka kautta saada uusia elämyksiä ja kokemuksia T84/ No
me pidetään myyjäiset T85/ Nuoret järjestävät nuoremmille toimintaa saaden näin kokemusta itselleenkin.
T83/ Osallistuminen, ihmisten liikkeelle saanti... P83/ Ei ole. T83/ Nuorten kannustaminen esimerkiksi pi-
dämme diskoja. P86-87/ Saada nuoria pois kadulta ja saada musikaali tehtyä. Käydä kisoissa, opiskella
ratsastusta... T85/ Toiminnan järjestämistä alueelle, jolla toiminnat ovat vähäisiä. T81/ Putkan maalaus. P83/
Piristystä elämään. T83/ Tilaisuudet, reissut, osallistuminen, ihmisten herättäminen ja liikkeelle saanti. T83/
Ihmisten herättäminen ja liikkeelle saanti. P85/ Ehkä osallistuminen. P83/ Saada autot kuntoon ja päästä
ajamaan. P85/ On tarkoitus saada ihmiset luopumaan rasistisista ajatuksista. T85/ Erilaisten tapahtumien
suunnittelu ja totutus P82/ Saada meille malli erilaisesta viikonlopusta (ilman viinaa). T83/ Luontojuttu ja
puuhailu. P82/ Ei ole erityistä tarkoitusta, ehkä virkistäminen. T83/ Ns. luontojuttu, ryhmämme pääsee tekee



58

sitä mistä on yli vuoden haaveillut! T82/ No matka Tampereelle. T86-87/ Virkistymismatka kerhoon ohjaa-
jille. T83/ Pitää päihdevalistusta ja estää nuoria sortumasta niihin. P83/ Mopon kunnostaminen. Viemme
mopon lahjaksi ulkomaille. P82/ Mielenterveyden edistäminen kouluissa. P81/ Osallistuminen, saada toteu-
tettua oma matka. T84/ Nuorten kokoontumistilan kunnostaminen, eli seinien maalaus. T85/ Luontoretki,
selviytyminen luonnossa. P83/ Saada nuorisotalolle kuuluisuutta ja nuorisoa yritetään tällä tavoin innostaa
osallistumaan nuorisotalon toimintaa. Jos Rock-tapahtuma onnistuu niin tulemme järjestämään muulloinkin
isoja häpeninkejä. T84/ Tavoita lähteä syksyllä ulkomaille. P82/ Videot ja muut. P84/ Reissu Hauskanpito-
maahan, yhdessäolo selvinpäin. T82/ Bändikämpän saaminen. P83/ Elämysviikonloppu Nurmeksessa. T83/
Ei T83/ Keskustella miehisyydestä. P84/ Ryhmän tavoite on toiminta-ajatuksen noudattaminen. Meillä on
yksi tavoite kerrallaan jonka pyrimme tavoittamaan. Tämänhetkisen Pietari-projektimme johdosta on synty-
nyt myös muita projekteja joiden avulla olemme keränneet rahaa matkaa varten. Olemme myös saaneet
aikaiseksi pitää auki nuorten tilaa yhtenä iltana viikossa, enemmän kuin yleensä. Toiminta-ajatuksen, nuoret
auttavat nuoria, nojalla. Olemme myös valmiita keskustelemaan apua tarvitsevien nuorten kanssa luotta-
muksellisesti ja auliita antamaan ja hankkimaan apua. Tavoite on siis auttaa nuorten oloja niin kotipaikka-
kunnalla kuin muuallakin. T82/ Nuorten valistaminen. P83/ Hankkeen selvä tavoite on saada nuoret teke-
mään yhdessä töitä päämäärän saavuttamiseksi. Nuoret oppivat huolehtimaan ja kantamaan vastuuta tehtä-
vistään. Oppivat asioimaan ja organisoimaan. Tilaisuudet, osallistuminen, ihmisten liikkeelle saanti. T81/
Teatterimme valmistaa “Kullervo”-näytelmää. Teemme siihen puvustuksen, tarpeiston ja lavastuksen. T82/
On, haluamme luoda hyvän ryhmähengen ja uskomme pystyvän saavuttaa tavoitteemme. T86-67/ Nuoriso-
tilojen laajentaminen ja sisustaminen sekä pientä korjausta sisätiloissa. T82/ Nuorten kokoontumistilan ra-
kentaminen ja kunnostaminen, lisäksi myös näytelmäkerhon kokoontumistila. T82/ Tilaisuudet, osallistumi-
nen liikkeelle saanti. T85/ Tavoitteena on saada ryhmähenkeä porukkaan ja saada porukka ystävystymään.
T86-87/ Yritämme parantaa nuorisotilan mukavuutta kehittämällä ja parantamalla nuorisotalon televisio-
huonetta. P82/ Tutustuttaa uudet nuoret vanhoihin nuoriin. P83/ Parantaa bändin soittoa, että päästäisiin
keikalle esiintymään. P82/ Kunnostaminen, osallistuminen. Tehdä hyvää musiikkia ja hyvälaatuinen demo.
Päästä keikkailemaan. P84/ Opimme tekemään ruokaa. T86-87/ On tavoite ja se on osallistuminen. T85/
Lähteä retkelle Helsinkiin. P84/ Nuorisotalon viihtyvyyden parantaminen, nuorten joilla ei ehkä mene niin
hyvin kans. T83/ Ei. Vielä! T81/ Oma rentoutuminen... (?) P83/ Ei ole tietoa vielä. P80/ Leirin yksi tavoit-
teista on yhteishengen parantaminen. Toinen on uusista tilanteista selviytyminen. T85/ Itsetunnon kohotta-
minen. T86-87/ Kyllä, opettaa ryhmäläisille suvaitsevaisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja! P79-80/ Päästä
keikkaretkelle. P82/ Tehä lettuja. P85/ Yritämme tarjota tytöille toimintaa koska kaikki tytöt ovat joko syr-
jäytyneitä kuten minä tai asuvat syrjässä. T83/

Yhteiset askeleet, dynamiikka: “tavoitteena oli köysiradan
rakentaminen, se onnistui loistavasti.”

Oliko hankkeella jokin selvä yksinkertainen tavoite (esimerkiksi nuorten kokoontumistilan rakenta-
minen tai kunnostaminen)? Jos oli, niin miten siinä onnistuttiin? (loppuarvio) Elämänkokemus ja ulko-
maanmatka P86-/ Oppia valmistamaan eri ruokalajeja T86-/ Ei ollut T84/ Tavoitteena oli ortodoksinuorten
tapahtuman suunnittelu. Me onnistuimme hyvin. Teimme lehtijutun ja keksimme ideoita ja tekemistä T85/
Mentiin laskettelee, onnistumine ihan ok. - neroja ei löydy meijän ryhmästä muualta kyllä ... sain hermoro-
mahduksen T84/ Että saisimme valmiuksia kerho-ohjaamiseen P83/ En tiedä vielä miten onnistumme/onnis-
tuimme, sillä aiomme ensi kesänä pitää x-uskontokunnan (KP) leirin ja yritämme saada sinne enemmän
porukkaa kuin viime kerralla T84/ Oli tavoite saada elokuva valmiiksi ja niin me saatiinkin T84/ esiintymis-
taitoa T84/ Nuoret oppisivat käyttämään hyväkseen luonnonmateriaaleja T84/ Kunnostettiin tiloja ja onnis-
tuttiin siinä P84/ Rakennettiin ja kunnostettiin nuorisotilat itse...se onnistui erinomaisesti ne on nyt sellaset
joissa kaikki viihtyy, lapin matka oli erittäin onnistunut melkein kaikki meni niin kuin oli suunniteltu ja
ennen kaikkea kivaa! T84/ En muista P84/ Hyvin. Tavoite oli päästä sitä kautta alkuun dj-alalla. P85/ Saada
kokemuksia elokuvan tekemisestä, onnistuttiin ihan hyvin T84/ Tarjota paikkakunnan nuorille Rock tapah-
tuma. Onnistuttiin hyvin P84/ Yhteisen toiminnallisuuden oppiminen P85/ Pelit. Onnistui hyvin. P84/ Saada
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kavereita. Hyvin onnistuttiin T85/ Tavoite oli saada harrastus, josta on iloa ja mukavaa yhdessäoloa. Saada
elokuvantekeminen alkuun ja jatkaa loppuun saakka tehtyä ja niinhän se saatiin P82/ Tavoitteena oli mukava
elämysviikonloppu josta haimme elämyksiä ja mukavaa yhdessäoloa T84/ Valokuvaus oli tavoite ja... kuvia
on...T83/ Hankkeen tarkoitus oli hankkia elämyksiä. Ja elämyksiä oli todella paljon. Onnistuimme hank-
keessa hyvin.T84/ En tiedä/muista oliko meillä jokin tavoite. Lähinnä se oli sellasta yhdessä oloa. Eli tarko-
tuksena oli kai järkätä nuorille tekemistä, jottei me vain notkuttais kadulla — tavoitteessa onnistuttiin hyvin.
T83/ Tavoite oli rakentaa köysirata ja se onnistui loistavasti P84/ Puuhapäivä 4 - 10-vuotiaille lapsille ja
disco ala-asteen oppilaille. Projektit onnistuivat muutamista vastoinkäymisestä huolimatta erittäin hyvin.
T85/ Hyvin oltiin lentopallokisoissa tuomareina P86-/ elämänkokemus, ulkomaanmatka P86-/ Nuorten ke-
säleiri. Siinä onnistuttiin hyvin. T85/ siinä onnistuttiin ihan hyvin P82/ Uutta toimintaa nuorille P86-/ EI
OLLUT!!! T85/ Siinä onnistuttiin hyvin koska, kaverini ja minä ei masennuta enää tiistaisin T85/ Tavoittee-
na oli viettää “pienten” kokemusten ja elämysten viikonloppu. Se onnistui loistavasti. Paras oli ehdottomasti
“elämän lanka“ T83/ Kokoontumistilat kunnostettiin yhdessä, lapin reissu hankkeena, rahat myyjäisillä ym.
T83/ Kaukaiseen maahan lähteminen. Onnistuttiin hyvin. P84/ Tutustua eri kulttuureihin T85/ Hankkeella
oli tarkoitus antaa tietoa kerhon ohjauksesta ja auttaa suunnittelemaan omaa kerhoa. Kaikilla oli mahdolli-
suus aloittaa oma kerho viikonlopun jälkeen.T83/ Eipä oikein ollut... silti loppui liian aikaisin... projektien
pitäisi olla tulevaisuudessa pidempiaikaisia, riippuen siitä, jos jotkut eivät halua jatkaa sitä... P82/ Kunnos-
tettiin musiikkihuone, ja hyvin onnistuttiin, porukka tykkää paikasta! T83/ Myytiin lehtiä että päästäisiin
leirille (rahaa) T85/ Mikäli oikein ymmärrän tavoite oli viettää raitis viikko kokemuksia hankkien. Mielestä-
ni onnistuimme loistavasti, vaikka valitettavasti kaikki ryhmämme jäsenet eivät päässeet mukaan matkaan!
T83/ Järjestämämme disko onnistui yhteistyöllä ja ahkeruudella T82 Porukka olisi harkkojen ajan salissa
eikä muualla tekemässä kepposia. Onnistuttiin ihan hyvin. P83/ Pystymme jatkossa tekemään DJ hommia
P84/ Erilaisten ihmisten tutustuminen, onnistuttiin P84/ En muista P84/ Ei kovin selvää, vain toiminnan
luomista ja “projekti“työtä purjehdukseen liittyen T85/ Tutustuttamaan erilaisia ihmisiä hevosiin ja siitä
saaduilla rahoilla erilaisia hevoskokemuksia hakemaan hevostapahtumaan T86-/ Oli sellaiset myyjäiset että
päästäis turistikohteeseen T85/ Oli valokuvanäyttely. Saatiin ajoissa pystyyn T83/ Saada nuotio syttymään,
oppia vuolemaan kukkia T85/ Tavoitteena mielestäni oli mukavan illan järjestäminen ja tahto tehdä jotain
uutta. T83/ ...Uusien elämysten etsimistä... T85/ Tavoite oli touhuta kaikkea hauskaa ryhmässä T85/

Mahis-hankkeissa mukana olleet nuoret ovat hyvin tyytyväisiä projekteihinsa. Mikä on auttanut

aineiston nuorten projekteja onnistumaan näinkin hyvin? Arviointivaiheessa nousevat esille tutut
asiat, kuten ryhmähenki, selkeät toiminnalliset teemat ja itsekurillisen suorittamisen kautta
saavutettu tavoite. Sinnikäs “yhteistyöllä ja ahkeruudella” toimiminen palkittiin. Nuoretkin ra-

portoivat härmäläisen tradition tapaan pienistä kärsimyksistä (itsekuria vaativista harjoituksistaan,

valmistelusta, tsemppaamisesta...) ja loppupuolen lunastuksesta, onnistumisista. Konkreettiset toi-

mintahankkeet raportoivat myös kauniisti ja vakavasti yksittäisiä selviytymiskertomuksista, ma-

sennusten lyömisestä, noususta sivullisuudesta dj-hommiin ja reissujen irtiotoista. Tai siitä, miten

diskon organisoiminen onnistui perheväkivallan uhrilta. Miten fyysisesti erilainen voi olla mukana

“meidän voitossamme” ensimmäistä kertaa elämässään.

Jotkut tarinat ja jälkiviisaudet jäljittävät myös epäonnisten ryhmien reittejä. Kaikki tällai-

set eivät kaatuneet epärealistisiin odotuksiin tai käytännön ehtojen muutoksiin. Hakuammunta,

pelkkä elämysten etsiminen tai epätietoisuus eivät monestikaan riittäneet rajoja rikkovan koke-

muksen perustaksi. Toisaalta yllä olevat avovastaukset eivät anna mahdollisuuksia monien projek-

tien provokatiivisten tai nuorten omaehtoisuuteen pyrkivien toimintasisältöjen arvioinneille; ne

saattavat elää vetäjän arkipuheen alla ja tulla ilmi toiminnan risteyskohdissa. Joskus myös nuorten

(tyttöjen) radikaalisuus ylitti hankkeiden mitat: turhan ‘nynny toiminta’ ja joidenkin nuorten arki-

ratkaisujen moittiminen riitti ja sai nuoret jättämään ryhmän. Muutama nuori myös halusi sensuroi-

da vastauksensa – niin paljon olivat askeleet menneet ristiin Mahiksessa.
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X SYRJÄYTYMISEN JA ONGELMIEN REALISMI – STIGMA?

Kuka tarvitsee syrjäytymisen käsitettä?

Syrjäytymisen, marginalisaation, uloslyömisen, luuseriuden tai vieraantumisen käsitteet ovat nous-

seet viime vuosikymmeninä sosiaali- ja nuorisotyön keskiöön ja ne ovat muodostuneet myös osak-

si journalistien ja politiikan arkipuhetta. Alaluokkaisuudesta, “työväenluokan pojista” tai perintei-

sistä ylpeistä marginaaleista (romaanit, korpikommunismin leirit tai etniset vähemmistöt) puhe on

lopahtanut. Nuorten marginaalit, joissa on kyse sosiaalisesta kyvyttömyydestä, ovat harvoin posi-

tiivisen määrittelyn alla (vrt. esim. Suurpää 2000; tarkastelussa etninen multi-kulti -retoriikka).

Usein terminologiasta tulee osa nuoren leimaa (stigmaa) tai ongelman ulkoistamista, objektivoin-

tia. Marginaalinuoren tai -ryhmän ulkopuoliset tahot käyttävät tätä konseptia ja usein myös uskovat

voivansa auttaa syrjässä olevat takaisin ‘normaalin tilaan’. Monesti tällaiset ohjelmat saavat va-
listuksen, opettamisen ja kulttuuris-poliittisen integraation sävyjä: halutaan osoittaa kulle-
kin yhteiskunnallinen (verkosto)paikka.

Tällöin nuorilla ei ole subjektin asemaa heidän elämänsä “rehabilitaatiokeskustelussa” (erään-

laisessa arvonpalautusprosessissa) (Paakkunainen 1999D). Heitä kurkotetaan marginaalista ja ve-

detään jonkinlaisina painoina tai ongelmina takaisin tai turvaan. Keskeinen vaikeus termin käytös-

sä on myös se, että sillä viitataan mitä erilaisimpiin sosiaalisiin ja nuoriso-ongelmiin, yksilökohtai-

sista putoamisista putoamispelkoihin. Toinen näkökulma ongelmakonseptin käytössä on se, että

nuorisokulttuurien ulkopuoliset toimijat (eritoten tutkijat, sosiaalityöntekijät, uuspedagogit ja -kon-

sultit) käyttävät termiä oikeuttaakseen oman työnsä ja professionsa erityislaatua ja -tarpeellisuutta

(vrt. Maffesoli 1996).

Yritteliään ja kilpailevan yksilön termit on iskostettu suomalaiseen yhteiskuntaan perus-
koulutusta ja nuorison keskusjärjestöjen ohjelmia myöten. Huomattavan usein syrjäytymi-
sen termiä tarvitaan kuvaamaan tässä yksilöiden kilpailussa hävinneiden heterogeenisia elä-
mäntilanteita, yksilöllisiä kohtaamisia ja vastuullistamiskeskusteluja (ks. esim. Miller & Rose

1997).

Tästä nuorten yksipuolisen kohteellistamisen ja objektivoinnin vaarasta on keskusteltu paljon

Mahiksessa. Siinä asiaa ei ole kohdattu vain eettisenä ja humanismin ongelmana, vaan monet pu-

heenvuorot ovat lähteneet siitä, että on mahdotonta saada toimivia ihmissuhteita nuorten kanssa,

jos lähtökohtana on ylipäänsä ‘syrjäytymisen vastainen’ työmuoto. Koko käsite on nähty työtä hait-

taavana. Silti on mielletty, että termin sosiologinen käyttö kuvaa reaalisia ongelmia. Termiä on

varottu myös muista syistä; on haluttu olla poliittisesti kieli keskellä suuta ja loukkaamatta uskoa

siihen, että elämme edelleen hyvinvointivaltiossa ja marginaalin ongelmaa meillä ei suuressa mit-

takaavassa ole. Taustalla on myös kansainvälinen projektio maailman paljon pahemmista ongel-

mista ja meidän sosiaalisesta lintukodistamme.
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Mahiksen mutkaton ja naiivi tapa... onnistuu!

Mahislaisen linjaamisen ja argumentaation ratkaisu on ollut mielenkiintoinen. Suomessa arvoste-

taan projekteja, joiden avulla päästään lähemmäksi nuoria ja kyetään organisoimaan suhteellisen

vapaata dialogia vaikeissa elämäntilanteissa tai elämänhallintaongelmien kanssa painivien nuorten

kanssa. Mahis ei jäänyt filosofoimaan “maffesolien ja paakkunaisten kanssa”. Se on ollut yhteinen

toiminta-alue nuorten kanssa ja ‘pienten’ juttujen kautta avautuva muutoksen paikka tai aikalisä.

Ryhmän oma dynamiikka ja tila on antanut tähän hedelmällisen potkun. Mahis-toiminnassa on

haluttu mennä toimintaan marginaalin varjossa elävien nuorten kanssa. Poliittinen naiivius

käynee tässä harkitusta taktiikasta, mikä on ollut toimivaa. Ongelma ja stigmatisoinnin ongelma

tiedostetaan, mutta ratkaisut jätetään ryhmäkohtaisen harkinnan varaan.

Tämä ajatuskuvio ei ole ollut mukana vain virallisessa Mahis-suunnittelun retoriikassa, vaan

myös mainonnassa: perusmainonta Yhteisvastuukeräyksen yhteydessä jätti stigmat sivuun ja valit-

si näkökulmakseen nuorten oman tilanteen ja merkityksellistämisen. Mainoksessa oli oikeastaan

pienois-Mahis: marginaalin nuoren pieni pyyntö, johon voi vastata realistisen pienimuotoisesti ja

vapaamuotoisesti, jos osaa ja uskaltaa. Maailmaa ei ehkä paranneta, mutta voidaan tehdään tukku

tarpeellisia tekoja ja niiden perustalta “mutuavia” (N69-74; kantasana ehkä ‘mutu’, musta tuntuu)

asioita ja saadaan aikaan uudelleenmerkityksellistäviä keskusteluja. Mahiksen päätös luopua mar-

ginaaliterminologiasta virallisessa kielenkäytössä oli siis yhtä lailla arvopoliittinen kompromissi,

nuorisotyön praktinen valinta kuin moderniin työmuotoonkin liittyvä ratkaisukin.

Myös tutkimuksessa varottiin käyttämästä leimaavaa terminologiaa nuorten kanssa. Ongelmia

ja vaikeuksia ei kuitenkaan pyritty varomaan, vaan niistä ja kohtalotovereista puhuttiin suoraan.

Vetäjien kanssa käydyissä keskusteluissa ja tutkimuksessa puhuttiin sitaateissa ja ilman sitaatteja

syrjäytymisestä ja sen vaarasta. Mahiksen ja tutkimuksen varovaisuus ei ole ollut turhaa: nuoret

selvästi varovat konkreettista omien elämänongelmiensa kuvaamista; painokkaasti ja kaikkea

haastattelututkimuksen tulkintasääntöjä noudattaen voi sanoa, että nuoret arvioivat omat ongel-

mansa paljon vähäisemmiksi ja niukemmin kuin ryhmän vetäjät. Kyse on tietenkin erilaisista kult-

tuurisista puhetavoista ja konventioista. Toisaalta Mahiksessa ja tutkimuksessa on vältetty yleispä-

tevää ongelmien määrittelyä, ongelmien diagnosointia (medikalisaatiota), toisaalta ei voida vain

ymmärtämällä ratkaista ongelmia ja hyväksyä kaikkia nuorten kekseliäitä tai joskus myös ‘roiseja’

tapoja legitimoida häiriköiviä elämäntapojaan ja ongelmankieltorepertuaarejaan.

Nuorten oma ajatus “ongelmasta”

Ehkä mutkattomin ja Mahiksen toimintalogiikan kannalta relevantein kysymys, missä nuorten itse-

ymmärrys ongelmiensa suhteen nousi esiin, oli kysymys ‘minulla on elämässäni / oliko sinulla

elämässäsi ongelmia joita voin/voit selvitellä ja ratkoa ryhmässä?’ Tässä kysymyksessä marginaa-

lin vaaran määrittely on – Mahiksen hengessä – nuorilla.
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Minulla on elämässäni/Oliko Sinulla elämässäsi...ongelmia, joita voin/voit...selvitellä ja rat-
koa ryhmässä)? (Jollet koe elämässäsi olevan isompia ongelmia, siirry seuraavan kysymyk-
sen yli) (TAULUKKO XVIII)

atsuatsavie/suatsaV ylesyksutiolA ylesykuppoL

ällyK %51 %51

adioivraalaknaH %42 %72

eloiE %42 %73

neeskymysykatsuatsaviE %73 %22

Joka seitsemäs nuori (15 %) on tietoisesti aloittanut ja arvioinut Mahis-aktiviteettinsa siten, että

ryhmässä saattavat aktualisoitua ja tulla käsitellyksi hänen jollain tavalla merkitykselliset ongel-

mansa. Mahis-ryhmien rakentaminen ja rekrytointi ei ole tapahtunut ‘ulkopuolelta’ (marginaalia

institutionaalisesti kohdaten tai objektivoiden), vaan merkitsevä osa nuorista on tullut ryhmiin on-

gelmiensa kanssa, enemmän tai vähemmän tietoisena niistä. Tässä “hankala arvioida” -ryhmä on

myös tärkeä: relevantit elämänongelmat ainakin mietityttävät, niihin törmätään ja niitä jotenkin

reflektoidaan. Mahis voi olla otollinen juuri tälle ryhmälle vaikeuksien vertaisryhmässä tapahtuvan

tarpeeksi varhain tapahtuvan projisoinnin paikka.

Kyselyyn vastanneiden joukossa halu ja kyky pohtia kysymystä kasvoi. Se merkinnee ongelmien

kohtaamiskykyjen kasvua: Mahiksen loppuessa on olemassa rohkeus, tila ja sanat niitä varten.

Moni kieltää ongelman olemassaolon tai ajattelee sen (merkityksen) hävinneen. Projektointi on

tässä ollut avainasemassa; sosiaaliset mittakaavat ovat voineet tarkentua, suhteellisuudentaju kas-

vaa ja vertaisryhmän ja kohtalotovereiden kanssa käyty keskustelu auttaa eteenpäin. Ongelmien

käsittely saattaa ryhmässä rikkoutua ja nuoret ovat oppineet käsittelemään ongelmia ja nimeämään

niitä. Murrosiän pelottavat ongelmat saattavat myös osoittautua yleisiksi ja normaaleiksi. Sopivan

kokoisen ongelman, frustraation tai toimintahaasteiden ongelma on koko ajan läsnä.

Nuorten ongelman nimeämisen muutokset ovat tämän arvioinnin keskiössä. Ongelmien vähene-

minen aineistossa on hieno asia, muttei mutkaton tulos. Se merkinnee vaikeuksia kohdanneen nuoren

keskustelun intensiteetin ja ongelmanratkaisun apuvälineiden ja askeltenoton lisääntymistä Mahis-

toiminnan aikana. Tässä nuorten tiet hajaantuvat: pieni osa nuorista on jäänyt pois Mahiksesta, jotkut

oppivat elämään positiivisessa marginaalisuudessa, toiset taas tunnistivat ongelmansa ja saattoivat

käsitellä niitä entistä intensiivisemmin. “Pienen kynttilöiden macilmassa” on onnensa kullakin.

Mahis-tutoreiden laaja “vaikeuksissa elävien konseptio”

Ohjaajien arvio ryhmänsä ongelmista ja ongelmaryhmistä poikkeaa selvästi nuorten itsearvioin-

neista. Ohjaajien evaluaatio on ryhmätasoinen arvio, joka joidenkin ryhmien osalta on sangen tark-

kaan pohdittu:
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Kuinka monella ryhmäsi nuorella arvioit olevan jonkin huomattavan sosiaalisen tai syrjäy-
tymisen ilmeiseen vaaraan liittyvän ongelman (kysymys vetäjille aloitusvaiheessa)?
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Aineisto osoittaa marginalisaation vaarassa olevien nuorten suhteellisen aseman ja prosentuaalisen

osuuden ryhmittäin vetäjien aloitusaineistossa (123 haastattelua, huom! ei prosenttia). Kukin vetä-

jä on kertonut, mikä hänen ryhmässään on syrjäytymisvaarassa olevien nuorten prosentuaalinen

osuus. Ohjaajien arviot ylittävät ratkaisevasti nuorten omat arviot. Jos nuoret arvioivat (ks. aiem-
mat taulukot), että 6 - 8 % heistä aloitti toiminnan omien (henkisten) vaikeuksiensa takia ja
15 % kertoi heillä olevan ryhmissä ratkaistavia ongelmia, niin vetäjät ounastelivat aloitus-
vaiheessa, että noin 45 % nuorista olisi syrjäytymisvaarassa. Ohjaajien keskimääräisarvio on

saatu eri dokumenteista ja perusarvio kertomalla taulukon luokkakeskiarvot luokkiin sijoittuvien

ryhmien määrällä. Nuorten raportointi kertoo eksplisiittisistä ja tunnistetuista ongelmista, kun taas

ohjaajien tulkinta-arviot hahmottavat syrjäytymisvaarassa elävien nuorten kohtaamisesta toimin-

nan aloitusvaiheessa. Jos lasketaan yhteen ongelmansa eksplikoivat ja niitä epäröivät (hanka-
la arvioida -vastanneet) nuoret, päästään jo yli 40 % nuorista, mikä lähenee vetäjien arviota.

Mahis-ryhmien kokonaisuuden arvioinnissa taulukko on kiehtova. Suurin osa ryhmistä on va-

linnut itselleen kokoonpanon, jossa vaikeuksissa eläviä nuoria on 10 - 20 %. Tämä rekrytointisuun-

taus oli alun perin myös tutkijan arvio optimaalisen toiminnan perustaksi. Muutoin ryhmät eroavat

rekrytointitavoissa suuresti toisistaan. Lähes kaikkiin ryhmäkokoonpanojen luokkiin tulee syrjäy-

tymisvaarassa olevia nuoria (huom. kuvion luokkarajat 20 %:sta 80 %:een ovat muita laajemmat).

Näin Mahis-ryhmien vetäjät tai laajempi perustajaporukka (nuoret, neuvonantajat ja instituutiot)

ovat itse sangen erilaisin johtopäätöksin harkinneet ryhmäkokonsa ja rekrytointitapoihinsa. Sosio-

logisin termein voidaan sanoa, että ryhmän organisaattorit toimivat herkästi ja radikaalin konteks-

tualistisesti (erilaisten taustojen mahdollisuudet huomioonottaen).

Syrjäytymisen määrät ja muodot?

Seuraava taulukko yksilöi nuorten nimeämiä ongelmia ja vetäjien arvioita siitä, millaisia ongelma-

kategorioita heidän ryhmässään on. Nuoret valitsivat kyselyssä kunkin ongelmakategorian tai ohit-
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tivat sen (taulukossa ongelman nimenneet prosentteina kaikista vastaajista). Ohjaajat nimesivät

ryhmänsä nuorten ongelmien ja syrjäytymisvaaran taustoja vastaavilla kategorioilla.

Ohjaajat vastasivat kysymykseen Kuinka toimintamuotonne kohtasi seuraavat nuorisoryh-
mät: Myönteisesti/Vaikea sanoa tai Ei tullut mukaan toimintaan/Ongelmallisesti. Arvostelu-

asteikon havaintojen suhteelliset osuudet summautuvat sadaksi prosentiksi. Vertailuluvut eivät ole

yhteismitallisia ja varsinkin vetäjien loppuarvioinnin osalta niistä puuttuu tarkka tilastollinen mer-

kittävyys. Ne antavat siitä huolimatta näkökulman projektien arkeen ja marginaalinuorison kohtaa-

miseen. Vetäjien loppuarvioiden luokat perustuvat valideihin prosentteihin (ei huomioitu vastaa-

mattomien osuuksia, arvioluokkien summa on 100 %).

Nuorten vaikeuksien luonne ja Mahis-ryhmän toimien merkitys niiden kohtaamisessa
(TAULUKKO XIX)
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Taulukkoa voi lukea myös Mahis-ryhmien kartastona, jossa ongelmaryhmiä koskevat frekvens-

sit ovat kartan strategisia sanomia ja avainalueita. Kukin lukee karttaansa omalla tavallaan: Mahis-

tutoreista tutkijaan ja laajempaan yleisöön.
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“Kouluhäiriköt”, heidän kiusaamansa nuoret, henkiset vammat
ja päihteet pääongelmina?

Yhdeksi keskeisimmäksi ongelmaksi niin ohjaajien kuin nuortenkin vastauksissa nousevat kou-
lussa häiriköinti. Joka seitsemäs nuori (16 %) sijoittaa itsensä tähän ryhmään ja yli seitsemänkym-

mentä prosenttia (72 %) ohjaajista katsoo omassa ryhmässään olevan tällaisen nuoren tai nuoria.

Vaikeus on hyvin hallussa ainakin siinä mielessä, että se on esillä ryhmissä ja ‘kissa on nostettu

pöydälle’. Monet vetäjät raportoivat myös tavoista, joilla ongelmaa on käsitelty. Töitä myös jatke-

taan räätälöidyin menetelmin, usein yhdessä opettajien kanssa (uusintahaastattelulomakkeen puut-

teellisuuden takia tarkat arviot interventioiden onnistumisesta jäävät sanallisten kommenttien va-

raan). Kouluongelmat näyttävät nousevan listan kärkeen myös perinteisimpien järjestöjen elastisis-

sa aloitteissa marginaalinuorison suunnassa (Paakkunainen 1999C).

Päihdeongelma (alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden käyttö) nousee myös selvästi esiin.

Ohjaajien tuntuma on, että reippaasti yli puolet Mahis-hankkeista koskettelee tätä ongelmaa, ja

nuoret ovat myös käsittäneet ongelmansa. Päihdeongelma on kohdattu ryhmissä ja joidenkin ryh-

mien päähuomio on kiinnittynyt juuri alkoholiongelman ja huumeriippuvuuden hoitamiseen. Koh-

taaminen on onnistunut kahdella tavalla: Ensinnäkin on iso joukko ryhmiä, joissa ongelma on koh-

dattu tehokkaasti ja tuloksia on ollut (73 % “hyvä” kohtaaminen), mutta myös hankalia tilanteita on

syntynyt (10 % ongelmallinen kohtaaminen). Päihdeongelman kanssa ollaan edistytty toiminnan

aikana, siitä on puhuttu ja Mahiksesta löytyy ryhmä nuoria, jotka ovat nyt kuivilla tai puhtaana.

Päihteet näyttävät suomalaisissa verkostoaloitteissa laajemminkin nousevan keskeisiksi ongelmik-

si, vaikka järjestöt eivät niihin erityisemmin panosta. (Paakkunainen 1999C). Näyttää myös siltä,

että iso joukko nuoria on halukas – eriasteisesti, eikä aina absolutismin tavoitteella – käsittelemään

päihde- ja huumeongelmaansa (vrt. Heikkinen-Leinonen-Paakkunainen-Pekkala 2000). Päihdeon-

gelman käsittely nivoutuu myös useimpiin muihin vaikeuksiin ja niiden voittamisstrategioihin.

Nuorten kulttuureissa päihdeongelman rinnalle nousevat henkiset ongelmat. Mahis-tutoritkin

nostavat mentaaliset oireet kolmanneksi keskeisimmäksi vaikeudeksi ryhmätasolla. Tämä ongel-

makategoria sekoittuu muihin vaikeuden käsitteisiin ja se on monille nuorille tie aloittaa ongelmi-

en kartoituspuhe, jonka keskiöön nousevat myöhemmin sosiaaliset tai addiktiopuheet. Toisaalta

osa nuorten ongelmien varoitusmerkeistä, joihin Mahis on vapaaehtoistyön puitteissa pystynyt puut-

tumaan, on ollut vakavia (itsemurha-aikeet, vaikeat depressiot, addiktioihin liittyvät sekotilat ja

masennukset). Tietäessämme mielenterveyshoidon ja avopalveluiden nykytilan ja resurssit Suo-

messa viestien toivotaan leviävän viranomaisten ja poliitikkojen suuntaan. Varsinkin addiktioita,

päihdeongelmia ja masennusta kyettiin hedelmällisesti käsittelemään ryhmissä.

Nuorten kanssa on päästy syvällisiin face-to-face keskusteluihin ongelmista ja jotkut ovat saa-

neet myös asiantuntijakontakteja. Mahiksen perusmerkitys liittyy kuitenkin keskustelufoorumin

rakenteluun, missä oireita, tuntemuksia ja häiriökäyttäytymisen taustoja voidaan yhdessä tulkita.

Kyse ei ole (ks. seuraavat taulukot yksilön ja ryhmän henkisestä avusta) yksilöiden saamasta am-

mattiterapiasta, vaan vertaisryhmän fiiliksestä ja merkityksestä henkisesti terapoivana yhteisönä.

Se voi antaa virikkeitä ja tilaa puhua murrosiän ongelmista, parisuhteista, seksistä, miehisyydestä,

perheongelmista, itsekurista, abnormaaleista jutuista ja “skitsotunteista”. Vetäjien mukaan henki-

siä vaikeuksia käsiteltiin parhaiten kaikista vaikeuksista. Tämä selittyy myös sillä, että henkisen

vaikeuden konseptio on hyvin venyvä ja 2000-luvun taitteessa monista mentaalisista jutuista on
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entistä helpompi puhua tai ainakin nimetä. Hiukan vanhempien nuorten keskuudessa toimivien

modernien nuorisoverkostojen toiminnassa kaikkein vähiten yritettiin tavoittaa niitä nuoria, joilla

on henkisiä ongelmia, mutta reaalinen verkostotoiminta toi mielenterveysongelmia roppakaupalla

toiminnan piiriin (Paakkunainen 1999A, B, C).

Kouluhäiriköinnin toinen puoli ovat ne lapset ja nuoret, jotka kärsivät koulukiusaamisesta.

Ongelma oli ryhmissä neljänneksi relevantein. Ongelmaryhmän rekrytoituminen mukaan Mahik-

seen osoittaa koulukontaktien ja -verkostojen toimivuutta. Tämäkin oireryhmä oli usein yhteydessä

muihin sosiaalisiin ja eristäytymiseen liittyviin kokemuksiin sekä traumaattisiin oireisiin. Näille

nuorille ryhmä merkitsi eräänlaista “paineista vapaata” tai demilitarisoitua vyöhykettä. Mahis-ryh-

mä oli paikka nousta pystyyn ja osallistua hyväksyttynä (?) yksilönä. Ohjaajien tuntuma oli myös

koulussa sosiaalisesti repressoitujen nuorten osalta se, että ryhmätyöskentely auttoi heitä merkittä-

västi (68 % uskoi toimintarepertuaarien onnistuneen hyvin).

Sosiaalinen niukkuus, elämänhistoriat, laittomuudet
ja yksinäisyys nousevat listalle

Yksinäisyys nousi Mahis-tutoreidenkin mielestä yllättävän korkealle vaikeuskartalla. Kyse ei ole

vain alueellisesta probleemasta ja periferian ongelmasta, vaan sosiaalisesta ja kulttuurisesta putoa-

misesta (segregaatiosta). Useat tutkijat puhuvat vapaa-ajan erityisestä merkityksestä marginalisaa-

tion kehänä ja alueena, jolla nuoret nykyisin rankkautuvat ja kvalifikoituvat kompetenssiensa osal-

ta (Fornäs 1995, 41-46). Kulttuurinen blokkiutuminen ja luuserius koskevat tietenkin muitakin

kuin yksinäisiä nuoria. Yksinäiset nuoret saattavat olla itse valinneet asemansa: he ovat esimerkik-

si friikkejä tai ATK-alan taitajia. Mahis oli yksinäisille nuorille turvalliseksi koettu ja virikkeelli-

nen epävirallinen sosieteetti. Ryhmissä kohdattiin ‘asosiaalisuuden tai sosiaalisen niukkuuden on-

gelma’ ja kohtaamistilanteet olivat hyvin kirjavat. Ryhmä eristäytyneitä tai eristettyjä nuoria jäi

edelleen omiin kuvioihinsa, yksinäisten marginaaliin: 6 % yksinäisten ryhmistä jäi usein mykäksi

(ongelmallinen kohtaaminen).

Mahis-ryhmien tapa jäsentää ongelmia tapahtuu usein yhteistyössä viranomaisten kanssa. Sa-

malla tavalla myös lainrikkomuksia tehneet nuoret ovat tiedossa ja potentiaalisesti kontaktissa.

Yli kolmanneksessa ryhmiä oli normeja (vai lakia?) rikkoneita nuoria ja niissä oli käytössä kevyitä

kriminaalihuollon verkostotyön muotoja. Ehkäpä juuri tästä työskentelymuotojen kokemuksista ja

kultivoituneisuudesta johtuu se, että ryhmä kohdattiin hedelmällisin tavoin ja intensiivisesti. Mahis

osoittaa, että toimet kannattavat ja niihin voi ryhtyä myös kevyin verkostoin ja arsenaalein.

Koulupudokkuudesta eli koulun keskeyttämisistään tai rankoista jälkeenjäämisistään kertoi

vain muutama nuori. Sen sijaan vetäjät löysivät lähes joka kolmanteen ryhmään tällaisia pudokkai-

ta. “Luokkahuoneluuserit” kohdattiin ohjaajien mukaan intensiivisin tavoin samoin kuin kouluon-

gelmat ylipäänsä. Koulukiusaaminen ja -syrjäytyminen ovat olleet mukana monipolvisessa yhteis-

kunnallisessa keskustelussa; Mahiksen aktiivisuutta ja tuloksia voi lukea myös tässä kontekstissa.

Elämä kodin ulkopuolella -kategoria viittaa lapsiin ja nuoriin, jotka ovat kasvaneet oman kotinsa

ulkopuolella esimerkiksi sijaisperheissä, nuorisokodeissa tai muissa julkisissa instituutioissa. Vaikka

näitä nuoria olikin rekrytoitu ryhmiin aikuisten mukaan relevantti määrä, harva nuori tunnisti ryh-

mästä itsensä, eivätkä ryhmän käsittelytavat aina yltäneet näiden nuorten ongelmien äärelle.
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Toimeentulo-ongelmat (17 % ryhmistä), asunto-ongelma (6 %) ja työttömyys (11 %) tuntuvat

nuortenkin marginaalissa. Neljä prosenttia nuorista oli elämänsä alkutaipaleella ilman työtä. Sosiaa-

lisesti niukat kotitaustat ja muut kontekstit heijastuvat myös niukkoina harrastusmahdollisuuksina;

monille Mahis loi ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä mukaan isompiin projekteihin, kuten pit-

kille matkoille, teknisiin hankkeisiin ja moniin kokeiluihin. Tässä mielessä projektit saattoivat rik-

koa sosiaalisia ja kulttuurisia syrjäytymiskaavoja ja hiukan lisätä nuorten mahdollisuuksien tasa-

arvoa. Vaikka loppuarvioinnissa merkittävä määrä nuoria puhuukin avusta työelämävalmiuksien

suunnalla, eivät ohjaaja-aikuiset oikein usko Mahiksen mahdollisuuksiin sosiaalisen puutteen suun-

nalla. Se kuuluu Suuriin Juttuihin, instituutioiden ja rankempien keinovalikoiminen maailmaan.

Toivoa voidaan antaa, mutta harvemmin voidaan työksi tai taloudellisiksi resursseiksi muuttua.

Nuoret viittaavat asunto-ongelmaan epävakautta tuottavana tekijänä, jota jopa Mahis-hankkeet voivat

lievittää antamalla rauhoitettua tilaa elää.

Kun muuta ei enää ole kuin oma keho... tai maahanmuuttajaidentiteetti

Murrosiän ja nuoruuden erityiset mahdollisuudet ja vaikeudet liittyvät myös nuoren kehoon ja
fyysiseen ulkomuotoon – onhan se jopa yhteiskunnallisen ilmauksen kannalta tärkeä identiteetti-

työn ja -politiikan alue. Ongelmat ulkoisen olemuksen suhteen saattavat tuottaa hätää ja epätoivoi-

sia tilanteita. Nämä saattavat olla addiktiivisia oireita, lihavuutta, änkyttämistaipumuksia, allergiaa

tai muita epänormaaleiksi leimattuja fyysisiä ominaisuuksia. Niiden työstäminen on vaikeaa nuo-

ruuden eheyttä ja kauneutta korostavassa ja mainonnan viitoittamassa nuorisokulttuurissa. Aika

monet nuoret ovat avovastauksissaan puhuneet ongelmistaan ja ruohonjuurialoitteiden liikautta-

vasta voimasta. Hankkeiden vetäjien tiedot ja kompetenssit kohtaavat tässä rajat – he ovat ymmäl-

lään. Tällaisten asioiden käsittelyyn ei ole opittu eikä totuttu. Individualistinen aika tuottaa myös

yksilöä ja hänen intimiteettiään lähellä olevia ongelmia, joiden käsittely vaatii persoonaan purevia

käsitteitä ja työstämisen muotoja.

Samalla tavoin myös invalidius nousee monen Mahis-nuoren elämänongelmaksi, mutta Mahis-

ryhmä ei oikein osaa liikutella sitä. Vaikka jotkut projektit ovat keskittyneet fyysisistä sairauksista

kärsineiden nuorten auttamiseen, lyö aineistosta läpi vetäjien voimattomuus. Invalidius samastuu

sosiaaliseen niukkuuteen, jonka käsittely vaatii rankkoja institutionaalisia otteita, “lämpimiä insti-

tuutioita pienten kynttilöiden sijaan”.

Etniset ja maahanmuuttajien ongelmat ovat mukana Mahiksessa. Suomessa viimeisen kym-

menen vuoden aikana esiinmarssinut työn genre näkyy tässä. Etniset vähemmistöt ovat hyvin olleet

esillä Mahiksessa mukana olevien jäsenjärjestöjen (esim. Allianssi, SPR) työssä ja siinä on kyetty

hyvin voittamaan yleinen “multi-kulti” -puhe, jossa ulkoa-opitulla tasa-arvopuheella tehdään etni-

sistä ongelmista ‘toisuuden’ ongelmia, jotka yksinkertaisesti normalisoidaan valtakulttuurin suun-

nasta. Mahis on pakottanut ryhmiä miettimään akkulturaatiota ja integroinnin ehtoja. Mahiksen

antama tila siinä mukana olevien nuorten itseilmaisun paikkana tavallaan pakottaa tähän. Ohjaajat

jäävät kuitenkin empimään oman työnsä tuloksia ehkä juuri kulttuurisen sovun ja vähemmistökult-

tuurien tradition säilymisen ristiriidoista ja ambivalensseista johtuen.
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XI MITEN JA MITÄ RYHMISSÄ OPITTIIN?

Miten erilaiset nuoret kohtasivat toisensa ryhmän sisällä?

Miten arvioit ryhmäsi tilannetta? Mikä tulee olemaan (tai loppuvaiheessa, mikä oli) vaikeas-
sa elämäntilanteessa olevien ja paremmin selviävien nuorten suhde? (TAULUKKO XX)

)%(ässämhyredhusnetrounnetsialirE )%001(ylesyksutiolA )%001(ylesyksutepoL

suusillodhamnesimipponesiethY 16 85

ääteitaekiaV 01 51

niäpneeteattuakneiksirajneimlegnO 42 32

alaknahajsitlaiksirnegnaS 6 4

Arviointivaiheessa ohjaajille esitetyn kysymyksen “Mahiksen ajatuksena oli kohdata korrektil-
la tavalla ‘syrjäytyneiden’ nuorten elämänvaikeuksia. Miten tässä onnistuttiin?” Vastaukset

olivat tärkeysjärjestyksessä seuraavat (vastaajat valitsivat vain yhden itselleen korrektimman vas-

tauksen, yht. 100 %):

• Hyvin, vaikka toiminnassa oli mukana monia vaikeuksissa eläviä nuoria,

he eivät kokeneet alemmuutta tai leimautuneet mitenkään. (60%)

• Toimintaa vaikea arvioida tältä kannalta. (17%)

• Vaikeuksissa olevista nuorista joku tai jotkut lähtivät kävelemään ja tämä

vaikeutti hankkeen juttuja. (10%)

• Joitain tilanteita oli, joissa joku tai jotkut nuoret kokivat olevansa normalisoinnin

tai leimaamisen kohteena. (9%)

• Nuorten keskuudessa esiintyi “leiriintymistä“, vaikeuksia omaavat nuoret pitivät

etäisyytensä joko vetäjistä tai “tavallisista” nuorista. (5%)

Tulokset viestivät edelleenkin siitä, että Mahis-ryhmissä osattiin harkita työmuodon, ryh-
män laajuuden ja kokoonpanon suhteita herkillä ja kypsillä tavoilla, eikä vaikeuksia pyritty
pyhäkoulumaisesti pelaamaan pois näkyvistä. Neljäsosassa ryhmiä yksilöiden ja ryhmien välit

muuttuivat. Ongelmakeskeinen työtapa on ollut arkea merkitsevässä osassa projekteja ja rajoja on

koeteltu – Mahis ei ole ollut vain leikkiä tai se on ollut vakavaa leikkiä. Mahis-prosessin aikana

näyttäisi tapahtuneen liikettä eri suuntiin. Rauhalliset ryhmät ovat pysyneet muodoissaan: alkuti-

lanteiden symmetria ja tasapaino ovat säilyneet. Toisaalta yhteistyödynamiikat ryhmien sisällä ovat

jakautuneet kahtia: harmoniseen suuntaan ja ristiriitojen kärjistymisen kehälle. Aineisto ei anna

suuria ja merkitseviä vertailumahdollisuuksia, mutta näyttää siltä, että monet uudet aloitteet, joissa
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ei vältelty ongelmanuoria ovat rohkeasti koetelleet rajojaan. Rutinoituneet tai testatut yhdessäolon

muodot ovat halunneet ja osanneet tasapainoilla nuorisoryhmien välillä.

Aikuisohjaajien jälkikäteisarvio ryhmien ongelmista ja dynamiikasta on kiehtova; empi-

vät tai arviointivaikeutta toistelevat vetäjät jäävät taustalle. Selvä enemmistö kantansa esittävistä

uskoo, ettei rankkaantumista tai leiriytymistä tapahtunut ainakaan merkittävässä määrin. Neljäs-

osassa ryhmiä hankauksia oli ja se on tutkijan kokemuksen ja kansainvälisten esimerkkien valossa

elämänmakuinen ja tarpeellinen seikka: jos ja kun marginaalin suuntaan mennään ja toiminta-aloit-

teet koskettavat nuoria, myös ongelmia nousee. Monesti “kapseloituneet” (Heitmeyer 1997) ja eri

alueilla eläneet kulttuuriset skismat ja ennakkoluulot aktualisoituvat ja vaativat käsittelyä, joskus

kuumaakin. Mahiksen ristiriitatilanteiden lähempi läpikäynti voisi olla kiehtovien tarinoiden löytä-

misen paikka, josta voisi olla hyötyä muille projekteille ja syrjäytymisen suunnassa operoiville

interventioille.

Mihin Mahis rinnastuu – kieli- ja mielikuvia

Seuraava taulukko kartoittaa Mahiksen yksittäisten projektien vastaanottoa. Nuorten ja ohjaajien tuli

miettiä, “mitkä seuraavista vaihtoehdoista sopivat kuvaamaan ryhmääsi ja sen toimintaa?” (Valitse

kaikki sopivat vaihtoehdot, jos mahdollista, tutustu huolellisesti vaihtoehtoihin ennen vastaamista)
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Mihin Mahis-aloitteesi samastuu? (TAULUKKO XXI)

aiskuatsav-ällyk%=SIHAM terouN
)sutiola(

terouN
)sutepol(

tirotut-sihaM
)sutiola(

tirotut-sihaM
)sutepol(

atsiskuulaknahnämäleakkiapokaP 8 8 11 7

auletsahuuP 56 67 22 02

aotiohajäävyhileimätsiknehnaaS 31 31 42 62

aoloässedhyätsikneH 82 53 06 26

äekrätnoamlennutajteetnuT 22 63 73 05

uletsukseK 45 66 25 45

sumekoknesimutuirousajnesimutsinnO 04 94 86 96

uliatrevneimlegnoajothiavnetsumekoK 41 72 11 01

aaksutnamliautsinnoäpeioV 03 03 12 02

assahuaralloaaS 9 21 82 33

iriipävätsyaj-irevaK 86 27 87 18

ehreP 2 3 42 91

appmiknedierevotolathoK 51 31 53 13

atloupukusatsiotatavataviK 61 02 02 41

ajoluulokkanneajatioivukajuttutaokkiR 81 92 82 81

nenimatsinnutneimlegnonämälenamO 4 11 4 4

uliakkieS 14 74 64 44

suuvouL 13 04 23 53

neekläjneskudhalokiatnesimättysränenimutsonnI 8 11 11 31

ikkielajileP 72 73 32 91

uliehrU 52 52 81 71

uluoK 8 11 5 8

ohrekotnipO 6 6 7 01

uttujikräJ 02 32 22 23

ulevlaP 6 8 11 41

älleksekneduukkuinsuusillodhaM 51 1 71 91

suusiutaaltuniA 02 04 83 72

tämletenemtuskiF 82 33 92 62

iippoällämekeT 34 15 64 63

etiovleV 7 6 2 2

ätsöytsialasnakaakklaP - 1 2 -

tooklaT 11 31 61 11

nenimättiheknejotiaT 73 93 11 8

uttujneniatlaknöytakklaP 1 4 2 2
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Mahiksen muoto muuttuu ja käsitykset vaihtelevat

Mahis-ryhmä osoittautuu jännäksi paikaksi, jos määrittelemme sitä rinnastusten, analogioiden,

metaforien tai sille symmetristen paikkojen, sosiaalisten suhteiden ja instituutioiden avulla. Nuor-

ten aktivoituminen rinnastusten haussa Mahiksen aikana on kokemuksellisen ja käsitteellisen ri-

kastumisen paikka; toivottavasti teot ovat löytäneet myös niitä selittävät sanat. Mahis on vain pie-

nelle vähemmistölle pakopaikka; tämäkin ryhmä nousee konkreettisen arvioinnin kohteeksi ryh-

mittäin, onhan pako hurja oire jostakin. Palkkatyön, velvoitteen tai kansalaispalkan rinnastukset

eivät myöskään istu Mahis-kokemukseen. Sen sijaan talkoilla on kannattajansa ja tällöin Mahis

liitetään traditionaaliseen kimppatyöhön ja lähiympäristön sosiaaliseen välittämiseen.

Puuhastelu nousee kielikuvana varsinkin nuorten toimijoiden keskuudessa korkealle. Tällä nuo-

ret tarkoittavat sekä myönteistä että kielteistä asiaa: joillekin puuhastelu on turhanaikaisen leikin

termi, mutta toiset etsivät elämältä pakotonta ja itseisarvoista leikkiä ja sosiaalista peliä, rauhaa

kilpailun ja melskeen maailmalta. Peli ja leikki saavat nuorilta radikaalisti kasvavan tuen!
Vetäjät eivät tätä oikein ymmärrä ja muutoin reilut ja huumorintajuiset ohjaajat saattavat ottaa

Mahis-hankkeet turhankin vakavasti ja instrumentaalisesti. Tai ainakaan puuhastelun suhdetta työn-

jakoon ja koulutukseen sekä vakavaan itsekurillisuuteen ei ole pohdittu. Toiminta voi olla rationa-

liteettina työtä (koulutusta) ja palkkatyötä vastassa (vrt. Arendt 1958).

Perusmetafora Mahis-ryhmästä ystäväpiirin (ei missään nimessä perheen) keskustelun,
tunteiden esittämisen ja elämänkokemusten vertailun sekä (epä)onnistumisen foorumina on
konsensuaalinen. Kaveripiirin, tunteiden käsittelyn, onnistumisen ja keskustelun ideat ovat
jopa saaneet lisää kannatusta Mahis-telminnän aikana ja ne ovat lisänneet “pökköä Mahiksen

pesään”. Vaikka nuoretkin hahmottavat jossain määrin harrastuspesänsä yksilöllisenä ja erityisesti

ryhmätasoisen henkisen opin (eräänlaisen terveen järjen terapian) tyyssijana, ohjaajat yllättävät: he

näkevät Mahiksen eritoten sosiaalisena onnistumisyhteisönä, jossa yksilö- ja ryhmäterapia toimii.

Sosiaalinen dynamiikka tyydyttää molempia ikäpolvia, mutta terapia ja kohtalotoveruus eivät kos-

kettele nuoria ohjaajien tapaan. He hahmottavat Mahiksen enemmän vertaisuuden (kokemusten) ja

epäonnistumisen oikeuden kautta. Nuoret eivät siis loppuvaiheessakaan objektivoi asemaansa tai

näe ensisijaisena toiminnan terapeuttisia aspekteja, vaan telmivät sosiaalisesti ja horisontaalisesti.

Vanhempien asenne taas ‘kasvattaa’ eri suhteissa ja suomalaisen positiivisesti.

Nuoret innostuvat – Mahis-tutoreiden odotukset taantuvat?

Henkisen hoidon, yhdessäolon ja terapian termit ovat tietenkin hankalia ja sisältävät suuria ongel-

mia nimenomaan toimijoiden suhteiden ja vaihtelevien ryhmien tarpeiden kannalta. Yllättävää on

se, etteivät Mahis-tutorit koe ryhmiä ongelmien tunnistamisen vaan ‘rauhassaolon’ paikoiksi. Myös

seikkailulliset projektit ja rajojen rikkomiset saavat puoliradikaalin kannatuksensa: nuorilla into

nousee ja vanhemmilla roolien rikkomisen suosio laskee. Provosoitumista ja kolahdusten kautta

tapahtuvaa oppimista ei juuri liitetä omiin ryhmiin. Eivätkö logoterapeuttiset jutut tai optimaalisten

turhautumisten tuottaminen oikein istu Suomeen? Ehkä muotiajatus seikkailukoulutuksesta tarjoaa

monelle myönteisen paradigman ja rajojen koettelu sekä ‘kolahdusoppi’ nousevat jatkossa sen myötä?

Rajojen haku -kokemusten ja ongelmien tunnistamisprojektien kanssa kasvaa nuorten usko ‘flirt-
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tiin’ Mahis-aktiviteettina, kun taas vanhempien konventionaalit kokemukset ja jonkinlainen puri-

taanisuus pysyvät.

Nuorilla korostuvat korkeakulttuuriset arvot kuten fiksut menetelmät, luovuus ja taitojen
kehittäminen toimintakokemusten myötä, mutta ohjaajat pysyvät viileämpinä. Aktivoituvat nuoret

ovat löytäneet itselleen intensiivisiä erottautumisen paikkoja ja vakuuttuneet Mahis-hankkeet ja nii-

den ainutlaatuisuudesta sekä lakanneet voivottelemasta toimintamahdollisuuksien puutetta. Nuoriso-

työn ammattilaiset puolestaan ovat (suhteellisen) pettyneitä metodeihinsa tai ainakin niitä koskeviin

odotuksiinsa sekä nuorten kulttuuriseen motivaatioon ja fiksuihin uusiin metodeihin (teesit saavat

vahvistusta, kun tarkastellaan toimintarepertuaareissa onnistumista). Myös sukupolvien odotukset

ovat erilaiset. Teesi Mahiksesta järkijuttuna saa konsensuaalisen ja kasvavan tuen; ehkä tämän suun-

nan aloitteet ovat yllättäneet toimijat kaiken fiilis- ja elämyspuheen keskellä?

Taitojen kehittäminen pysyy nuorten suosiossa ja ryhmät eriytyvät siinä suuresti: syrjäytymisen

suunnassa taidoilla voi olla samantyyppinen merkitys kuin konventioaalilla koulutusjärjestelmässä

menestymisellä yleensä. Työpajojen voittokulkuun Suomessa paljon vaikuttanut ja luokkahuone-

opetusta korville lyönyt “learning by doing” -metodiikka on vakuuttanut nuoria. Tässäkin ohjaajat
ovat pettyneet uusiin menetelmiin ja palaavat jopa ‘työn’ ja ‘koulun’ mallien pariin (ks. oppi-

misrepertuaarit). Jopa urheilu hiukan pettää Mahis-ideana, mutta sen kautta toiminnassa päästään

jonnekin syvemmälle tai itsekurillisimpiin tavoitteisiin.

Maailman muuttaminen ei elämänpoliittisena vaihtoehtona innosta, moni puhuu asioista vain

sosiaalisin ja yksilöeettisin termein. Kymmenesosa nuorista tunnustautuu idealisteiksi. Huomatta-

vaa on kuitenkin se, että ympäristön parantamishankkeet lisääntyvät Mahiksen kuluessa. Ympäris-

töproggikset ja -pohdiskelut kirvoittavat myös ekologista ja maailmanparannuspuhetta. Monissa

tapauksissa nuoret heräävät omissa näytöissään huomaamaan myös oman itsensä ja yhteiskunnan

muutosmahdollisuuden.

Nuorison erilaiset ryhmät ja uskomukset Mahiksesta:
uusintaako vai rikkooko Mahis eroja nuorten välillä?

Seuraava taulukko erittelee oletuksia, kielikuvia ja rinnastuksia Mahis-ryhmien ympärillä. Pystyri-

veillä eritellään, miten kolme eri nuorisoryhmää ((1)toimintaryhmässä käsiteltävän ongelman ekspli-

koineet, (2) sen määrittelyn hankalaksi tai vaikeaksi kokeneet ja (3) ongelmitta elävät) aloitus- ja

loppukyselyssä vastasivat Mahiksen luonnetta koskeviin vaihtoehtoihin. Plus-merkkien (+) määrä

viittaa siihen, että ko. ryhmä on kokenut Mahista koskevan rinnastuksen tai väitteen myönteisesti,

verrattuna kyselyn keskiarvoon. Kun plussia on kaksi tai kolme, riippuvuus ryhmän ja asenteen

välillä on tilastollisesti merkittävä.

Miinus-merkit (-) viittaavat päinvastaiseen tilanteeseen: ko. ryhmän keskuudessa ajatus tai väite

Mahis-ryhmän luonteesta ei (keskimäärin) saa kannatusta. Tulkinnan ja päättelyn relevanssia (reli-

abiliteettia ja adekvaattisuutta) on lisätty testikysymysten tarkastelulla ja vastauspapereiden sisäl-

löllisellä (erityisesti avoimet vastaukset) vertailulla. Intensiivisessä luokittelussa on vaikea päästä

yleistyksissä tilastollisesti merkitseviin eroihin ja nousevat tai laskevat aloitetyypit ja toimintare-

pertuaarit muuttivat tulkintaa. Hankkeiden värikirjo ja niiden ensisijaiset elämystyypit (Mahikseen

rinnastaminen ja kielikuvat) muodostivat rikkaan kokonaisuuden, joka eli omaa elämäänsä.
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Mahis-nuorten ryhmät ja Mahiksen kohtaamistavat (TAULUKKO XXII)

=SIHAM :sutiolA
allunim

amlegnono

:sutiolA
aekiav

äättirääm
amlegno

:sutiolA
alluniM

eloie
aamlegno

:sutepoL
alluniM

amlegnono

:sutepoL
aekiav

äättirääm
amlegno

-:sutepoL
alluniM

eloie
aamlegno

akkiapokaP + + -- - + -

uletsahuuP - + - +

ellöliskyäekneH + - ++ -

ellämhyräekneH ++ - ++ -

teetnuT ++ - - ++ -

uletsukseK ++ - + ++ -

nenimutsinnO ++ + -

uliatrevnetsumekoK ++ - + + -

suusillodhamnesimutsinnoäpE + - + + --

assahuaralloaaS + - - +

iriipirevaK + - + -

ehreP +

tirevotolathoK +++ -- ++ - -

ittrilF + - - +

nenimokkirnejojaR + - + -

nenimatsinnutneimlegnO + -- + -

uliakkieS + - - +

suuvouL + + + -

sudhaloK + +

ikkielajileP + ++ -

uliehrU + +

uluoK + +

ohrekotnipO - + - +

uttujikräJ - +

ulevlaP

ätsimeketatuumiE + -

suusiutaaltuniA - +

tämletenemtuskiF - +

iippoällämekeT + +

etiovleV

akklapsialasnaK

tooklaT + - +

nenimättiheknejotiaT - +

öytakklaP
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Ongelmansa tunnistaneet nuoret riemastuvat eri asioista kun hyvinvoivempaan ja yksilöllisempään

menoon tottuneet “ongelmattomat” nuoret. Vaikeuksiaan kiertävät tai aprikoivat ryhmät taas käy-

vät läpi identiteettiään ja pikku kiirastuliaan, projektiot suuntautuvat molempiin suuntiin. Ne nuo-
ret, joilla on ryhmässä ratkaistavia ongelmia, lataavat myös eniten myönteisiä kielikuvia ja
odotuksia ja toteuttavat utopioitaan Mahiksessa. Kohderyhmän riippuvuus Mahiksesta ja rea-

gointi siihen osoittavat hankkeiden onnistuneisuutta. Suomalainen verkostoitunut sosiaali- ja nuo-

risotyö osoittaa kaikesta epävarmuudestaan huolimatta saavansa operatiivisia kosketuksia nuorten

elämään (Paakkunainen 1999A, B ja C, 109-112; vrt. Beck 1993).

Erityisesti kohderyhmän tyytyväisyys liittyy keskusteluun kaveripiirissä sekä yksilölliseen ja

ryhmätasoiseen terapeuttisesti toimivaan kokemukseen. Tunteiden esittäminen ja onnistumiskoke-

mus nousevat myös keskiöön. Peli ja leikkikin innostavat. Ongelmien käsittelytilaa etsivä ryhmä

tekee ryhmässä onnistunutta identiteettityötä ja jopa provosoituu muita useammin. Kohtalotoverei-

hin samastuminen merkitsee jonkinlaista uuskollektiivisuutta (ks. Maffesoli 1986). Myös epävar-

muudessa elävät ongelmien nimeämisvaikeutta pohtivat nuoret ovat inspiroituneet muita enem-

män monista Mahiksen jutuista, varsinkin toiminnan kuluessa. Sen sijaan ‘ongelmattomat’ nuoret

eivät innostu keskimääräistä suuremmin. Heille Mahis-kokemus ei muiden nuorten tapaan ole ai-

nutlaatuinen kokemus. Näiden nuorten positiiviset sykkeet ja inspiraatiot rakentuvat Mahiksessa

yksilökohtaisesti eivätkä saa yhtenäistä, kollektiivisista ja Mahiksesta riippuvaista ilmaisua kuten

ongelmia tunnistaneilla nuorilla. He eivät ole riippuvaisia sosiaalisista verkostoista, vaan kohtaa-

vat elämänsä Fortunan itse. Tässä Mahis voi olla olennainen mahdollisuus, yksilöllisen koettelun

ja preppauksen erityinen kenttä (Paakkunainen 1999C, 109-112, vrt. Beck 1993). Fiksut menetel-
mät, taitojen kehittely, Mahiksen ainutlaatuisuus, flirttialttius ja ympäristöaloitteet osoitta-
vat yksilöllistä kompetenssia erottautua ja olla elämänpoliittisesti valveilla.
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XII MAHIKSEN UUDET ASIAT JA ELÄMÄNLIIKAHDUKSET

Miten ryhmä auttoi elämän uusien asioiden tuottamisessa?
Rikas Mahis-maailma

Seuraavat tekstilainat proosallistavat Mahis-nuorten elämänjanoa ja Mahiksen artikulaatiomahdol-

lisuuksia. Nuorten jutut elävöittävät aikaisempia Mahista luonnehtivia ryhmäidentiteettejä ja nii-

den frekvenssejä. Fragmentteja voi lukea esimerkiksi edellisen luvun kategorioiden valossa. (1)

Elämänvaikeuksiaan ryhmässä läpikäyvät saavat tuulta siipiensä alle, ryhmä resurssoi, motivoi

ja saa nostetta. Yksinkertaiset asiat, kuten laivamatka, voivat muuttaa elämänfiiliksiä. Joillakin

taas olemisen hankaluudet tunnustetaan, mutta asioiden selvittely jää kontekstisidonnaisiksi, Ma-

his-elämä jätetään ääritapauksissa kyynisesti vaikkapa “pyllyjen bongailuksi”, jolloin vetäjäkin

vedetään kielipeliin mukaan. (2) Ryhmä, jolla on arkisen erottelematon, epävarma tai ambiva-
lentti suhde ryhmässä ratkaistaviin ongelmiin, käy ristiriitaisin, pirstaleisin tai satunnaisen epä-

varmoin termein läpi Mahiksen avuja elämänintentioiden toteuttamisessa. Yllättävän monella ra-

portoijalla oli epävarma olo - aina vastaajat eivät tienneet, ollako varma vai epävarma jonkin asian

suhteen: itsensä etsintä on hurjassa vauhdissa, paradokseja vilisee! (3) “Ongelmattomat” nuoret
ovat “oman onnensa seppiä” ja Mahiksen tuki ei ole ainakaan oman näkemyksen mukaan välttämä-

töntä. Mahista valintana käydään itse läpi, omassa päässä tulkiten. Jollekin on pikanttia etsiä “en-

nakkoluulottomuutta”, nuoriso-ohjaajan ammatin preppausta tai itsensä ilmaisua – individualismin

ja riippumattomuuden eetos on usein mukana. Tämän ryhmän retoriikka hallitsee tarkastelua.

Minkälaisia uusia asioita elämässäsi etsit? Voiko ryhmä auttaa tässä? (Aloitusvaihe) Etsin uusia tut-
tavuuksia ja seikkailuja. Ryhmäni voi auttaa minua T81/ Oppia tekemään erilaisia asioita omasta halusta
– ei palkan takia. Ryhmän kanssa on mukava tehdä yhdessä töitä, ryhmä kannustaa ja on hyvä “fiilis” T82/
Kaikkea mahdollista ja mahdotonta. Voi auttaa ainakin tietämättään P82/ Itsevarmuutta jne... T84/ Uusia
kokemuksia, uusia ihmissuhteita. Voi, teemme paljon jänniä juttuja yhdessä. T84/ en tarvii enempää T85/
Minua kiinnostaa ulkomaisen kaupungin (KP) luonto ja kieli. Minä haluan pärjätä ryhmän kanssa T86-
87/ Opin uusia taitoja, saan tietoja Virosta. Minun täytyy tulla toimeen toisten kanssa. T86-87/ Uusia
kokemuksia ja seikkailuja. Ryhmä antaa uusia ideoita joita voi käyttää hyväksi edellä mainituissa asioissa.
T83/ Ei voi auttaa P83/ Kyllä voi täältä tulee kaikenlaista kivaa opittua (esim.) spraymaalausta. P86-87/
Jaa-a päivä kerrallaan. P83/ Jos ajattelen tulevaisuutta ja toiveammattia tarvin kokemusta kaikesta tästä.
T85/ Kaikkea mahdollista. P83/ Uusia ihmissuhteita, “ongelmia” ja niiden ratkaisua, voi auttaa T83/
Kokemuksia/ voi. P83/ Toimintaa P85/ Opin englantia (lisää). T85/ Uusia ystävyyssuhteita ja elämänko-
kemusta. Sitähän tästä ryhmästä saa. P82/ Ihmisiä, maailmankatsomuksia, samantyyppisiä kokemuksia,
on auttanut T83/ Maailman elämyksiä. P82/ Uusia harrastuksia, kyllä. T83/ Toisten ihmisten auttaminen,
ei ryhmä voi auttaa. T83/ Uusia haasteita ja elämyksiä, ryhmä voi auttaa jonkin verran. P83/ Ei voi kun
tiimiaika on niin lyhyt. T83/ Kokemuksia ja rohkeutta. Ryhmä auttaa minua tutustumaan uuteen ja erilai-
seen toimintaan johon ei ehkä koskaan muulloin pääse yli. T84/ Uusia kokemuksia ja kavereita. Ryhmä
voi auttaa minua siinä. P82/ Menestystä. Voi. T82/ Soittamista. Voi P83/ Matkailuun liittyvä kokemuksia.
Kyllä voi. T84/ Ryhmä ei voi auttaa T83/ En etsi tällä hetkellä elämässäni oikeastaan mitään, mutta uskon,
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että saisin ryhmältämme tukea, jos etsisin jotain ja tarvitsisin apua. T82/ Kokemuksia, uusia ihmisiä, uusia
haasteita ja elämyksiä, uusia ratkaisuja ja vastauksia. Laajempaa elämänkatsomusta ja uusia ulottuvuuk-
sia, niin itsestäni kuin muistakin. T81/ Kaikki uusi ja mielenkiintoinen viehättää, ryhmä on oiva apu! T82/
Elämyksiä. P84/ Neuvoja joo, kyllä voi. T85/ Elämänkokemusta, vastuuta, vaihtelua, uusia kokemuksia
jne... ja joo-o... kyllä ryhmä auttaa (ainakin tämä) T86-87/ Haluan tutustua uusiin paikkoihin ja myös
uusiin ihmisiin ja ryhmä voi kyllä auttaa tässä. T85/ Kehittyminen musiikin taidoissani, ryhmä ei voi
auttaa. P84/ Kavereita, kavereiden kanssa järkevää toimintaa. Voi auttaa. T83/ Ryhmän kanssa on tullut
vähän enemmän tekemistä iltaisin. Etsin jotain tekemistä joka inspiroi. T81/ Etsin uusia tuttavuuksia ja
löytää viihtyisää ja rentouttavaa puuhaa vapaa-ajalleen. P83/ Mä etsin semmoisia asioita joista olen kiin-
nostunut ja mikä ei ole ollut mahdollista aikasemmin ja ryhmä tukee mua asiassa 100%:sti. T85/ Ei voi
auttaa paljonkaan, olen oman onneni seppä. P79-80/ Enemmän ystäviä. Rohkeutta tehdä omia valintoja.
Ryhmä voi auttaa minua tässä. T86-87/ Kavereita, luottamusta ihmisiin. T83/

Minkälaisia uusia asioita elämässä etsit? Auttoiko ryhmä tässä? (Loppukysely) Ystäviä (uusia ihmi-
siä) enpä erikoisempia...lisää itseluottamusta. Auttoi vähän T84/ Uusia harrastuksia, joo T84/ En osaa
sanoa P84/ Etsin uusia ystäviä, uusia näkökulmia ja kokemuksia. No me lähinnä suunniteltiin tulevaa,
mutta kaikki toiveet kyllä toteutuivat. T85/ Tahdon tutustua uusiin ihmisiin, sekä muihin ortodokseihin, ja
tämä leiri auttoi tässä asiassa, vaikka tosin tunsin leiriläiset jo ennestään T84/ Etsin elämässäni uusia
erilaisia kokemuksia ja erilaisten ihmisten kanssakäymistä. Ryhmä auttoi tässä tilanteessa. T84/ Auttoi
tekemään asioita P84/ Nuorten kanssa toimintaa, Ryhmässä on nuoria joiden kanssa on kiva tehdä kaikkia
töitä T84/ Retkiä ... ryhmä on auttanut P84/ Tutustua erilaisiin harrastuksiin ja asioihin, joita en ehkä
yksin kokisi. Ryhmän kanssa ollaan tehty kaikkea uutta T84/ Nelivetotraktoria P83/ Seikkailu...Joo P85/
Kokemuksia, vastuuntunnon “hallintaa“ T83/ Uusia kokemuksia ja elämyksiä. Ryhmä on ollut apuna
tässä. T84/ Mahdollisuuksia tutustua eri harrastuksiin yms. Ryhmä auttoi tässä. T83/ Etsin lähinnä jonkin-
laista mopo-oppia mopon rakenteesta. Lisäksi etsin myös mopon ajo-oppia hyvän ryhmän avustuksessa.
Ryhmä on auttanut tässä oikein hyvin. P85/ En mitään T85/ Jonkinlaista työkokemusta, uusia ystäviä...
työkokemusta ja vastuullista työtä ryhmätoiminnassa ainakin sai. T85/ Ystäviä ja harrastuksia P86-/ Vas-
tuuta, luovuutta, kädentaitoja. Kyllä auttoi T85/ Huippu jääkiekonpelaajaksi Kyllä P86-/ Yritän luottaa
itseeni. Kyllä ryhmä auttoi tässä asiassa minua hiukan. T85/ Auttoi... että näkevät voivat kokea minkälais-
ta on olla näkövammaisen kanssa T86/ Etsin uusia kokemuksia. Ja oppia erilaisia asioita joita en arkielä-
mässä tee. Ryhmäni ansiosta olen oppinut maalaan öljyväreillä jne. T85/ Kokemuksia henkiseltä puolelta.
Kyllä! T83/ Ottamaan vastuuta enemmän esim. kun bändejä piti pyytää ja hankkia niille niitä harjoitusai-
koja ja selittää työsopimuksia...T85/ Hain tietoa ryhmänohjauksesta tai kerho-ohjauksesta. Ryhmä auttoi
ja antoi minulle kokemusta tulevaisuuden ammattini kannalta (nuoriso-ohjaaja) T83/ Kavereita ja tyttöys-
tävää. Auttoi, sain heistä kaikista kavereita P82/ Musiikin tekemistä, kyllä auttoi P85/ Auttoi, halusin olla
mukana jossain hankkeessa ja järjestämämme disko oli se hanke, etsin, kai jotain sellaista tekemistä mikä
saisi toiset hyvälle tuulelle...T82/ Vähän auttoi, oli kiva pelata sählyä kavereiden kanssa P83/ …ihmisiä,
kaikennäköistä T84/ Haasteellisia kokemuksia. En osaa analysoida tätä asiaa näin korkealla tasolla P83/
Etsin kaikenlaista hauskaa ja ryhmä auttoi sitä suuresti P85/ Jaa-a ku mä etin niin paljo erilaisia vastauksia
et en osaa eritellä niitä, joissakin asioissa ryhmä auttoi ja joissakin ei T81/ Kaikkea P81/ Opin toimimaan
erilaisten ihmisten kanssa, eri tilanteissa, hankalissa tilanteissa, molempien sukupuolten kanssa, tuttujen
ja tuntemattomien kanssa. Ryhmä auttoi. T85/ Lapsuuteni takia tunnen epävarmuutta miehien suhteen, en
pysty luottamaan heihin. Tämän takia tulin ryhmään ja olen saanut mielestäni apua! T82/ Ennakkoluulot-
tomuutta. Auttoi ryhmä vähä. T86-/ Olen 17v., joten ammatin valinta alkaa olla ajankohtaista, joten... no,
maalaria minusta ei tule! Mutta nuoriso-ohjaajan homma kiinnostaa, olen ollut aika paljon mukana tämän
tyyppisissä projekteissa... P83/... haluan elämääni jännitystä, mutta sitä ei valitettavasti paljoa ryhmässä
saanut. Haluan isona kokiksi ja ryhmä auttoi mua siinä mun toiveesta voi tulla vielä tottakin.P85/ Laivalla
en ole ennen käynyt, Mahis-prosessin avulla pääsin. P84/ Pyllyjen pongailu. Ei auttanu T83/ No hmmm.,
olin elämääni jo aikaisemmin tyytyväinen, mutta sain tärkeitä ihmisiä elämääni kerhon myötä...T84/ Pääs-
tä johonkin kouluun ja koettaa parantaa välejä äitiin T84/ Haasteita ja seikkailua jne... Hieman. P83/
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Ohjaajat kertovat nuorista

Ohjaajien loppuraportointi sisältää monia muutospuhetapoja ja muistaa yksittäisiä tarinoita selviy-

tymisestä. Mahiksen juoni ja peruseetos rakentuu kuitenkin entistä tiukemmin ryhmädynamiikan,

toisilleen avautumisen ja siihen sitoutuvan itsekurin ja -luottamuksen ympärille. Saavutettu turva-

verkko auttaa laajemmissa elämänpyrkimyksissä, elämänhallinnan palautuksissa ja selvinpäin olossa.

Yhteen hiileen puhaltaminen alkaa käydä suomalaisesta motosta ja ryhmän terapiamerki-
tysten paradigmasta. “Mukana oleminen” on joillekin Mahis-vetäjille ehto, sitouttamisen kaava,

jolloin jäädään joko rannalle tai tullaan yhteiseen peliin. Ehkä sateenvarjoprojektin perusajatus

pienistä hankkeista kirkasti tai kilpisti valinnat mukanaolon ehdottomuuteen. Päihteet ja ongelmia

tuottavat käyttäytymiskaavat ovat menettäneet ohjaajien arvion mukaan dramaattista merkitystään

nuorten elämässä: ne eivät ole lakanneet olemasta, mutta suhde niihin on arkistunut ja tullut poh-

diskeltavaksi. Raitistuminen tai huumeista vapautuminen eivät tapahdu hetkessä, siksi päihdetyön

tulokset tippuvat vähitellen myös Mahis-raportoinnissa. Addiktioiden yhteys muihin elämänvaike-

uksiin, draamanetsintään ja ambivalensseihin selviävät prosessin myötä myös nuorille itselleen.

Minkälaista kehitystä, muutosta tai liikahduksia nuorten elämässä tai toimintatavoissa hankkeesi sai
aikaan? (Loppuvaihe) Nuoret kokivat olevansa “tarpeellisia” M58/ Kaveripiiri laajeni, lisää aktiviteetteja,
aiemmin erittäin vähän harrastuksia N69-74/ Nuoret tulivat hyväksytyksi omana itsenään. Nuoret tekivät
myös tempauksia eli rikkoivat sääntöjä (uinti vastarannalle kielletty) ja joutuivat selvittämään syntyneen
kohun. N59-68/ Nuoret alkoivat itse ohjata toimintaa ja niinpä se jatkuu yhä, tyttöenergiaa M69-74/ Nuorista
kehittyi toimiva ryhmä, josta he saivat myös uusia ystävyyssuhteita. N59-68/ Osalla koulumenestys parani ja
ylipäätään kiinnostus opiskelua kohtaan kohosi ryhmän aikana... N59-68/...nuorten käsitystä siitä, että hei-
dän pitää tehdä jotain M58/ Yhteishenki nousi, kylällä notkuminen väheni, kaksi ryhmän jäsenistä alkoi
seurustella keskenään, muutamat innostui maalaamisesta, ryhmätyöskentelytaidot paranivat ja nuorten välit
lähenivät... N75-78/ Herätti kiinnostusta uusille ammattialoille... N59-68/ Vaihtelevalla menestyksellä. Yh-
den tytön kanssa suhteet parani huomattavasti. Kaikkien tyttöjen kanssa nyt aika luottavaiset ja avoimet
suhteet. Kahden pojan elämään saatu ryhtiä merkittävästi. Hyvät suhteet nyt kaikkiin ryhmän nuoriin. Jat-
kossa näiden nuorten tukeminen tarvittaessa mutkattomampaa... N75-78/ Ainakin lähensi suhdetta viran-
omaisiin; heidän kanssa voi tehdä myös jotakin mukavaa N59-68/ Nuoret saivat konkreettisen käsityksen
yhteen hiileen puhaltamisen tärkeydestä, aikataulun pysymisen tärkeydestä, vastuualueen kunnollisesta hoi-
tamisesta. N75-78/ Uskoa omaan itseen ja selviytymismahdollisuuksiin, elämäniloa. N58/Tytöt olivat alussa
hiljaisia ei edes MOI-vastausta saanut. Projektin myötä tytöt alkoivat hiukan jutella N79-81/ Tutustumista
eri paikkakuntien nuoriin ja heidän elintapaan, jotka poikkesivat hieman toisistaan, avoimuutta nuorilta
toisiin nuoriin ja ohjaajaan. M59-68/ Kaksi tyttöä ystävystyi keskenään nuorten tyttöjen itsetuntoryhmässä
N69-74/ Avointa keskustelua, aikuistumista, irti kuoresta, ryhmähenkeä M59-68/ Hanke oli sen verran ly-
hyt- aikainen että muutosta/kehitystä on vaikea havaita. Toivottavasti se, retki, ainakin herätti ajatuksia.
N75-78/ Yhteishenkeä - toimintaa, vastuunottamista omista asioista, käytännön taitoja kädentöissä. M59-
68/ Yhteistyömme jatkuu edelleen valmiissa tiloissa. Nuoret kuuntelevat ja kunnioittavat minua (kuin myös
päinvastoin). Mutta paljonko sillä on merkitystä jää nähtäväksi, päihde ym. -ongelmat ovat pysyneet
ennallaan...nuorten kotiongelmiin en ole pystynyt vaikuttamaan. N58/ Itsevarmuutta... uusia unelmia tule-
vaisuudesta N59-68/ Ensimmäisen leiripäivän jälkeen ne rajoja koettelevatkin nuoret saatiin hoksaamaan
yhdessä tekemisen taito sopusoinnussa ilman minkäänlaista esittämistä N59-68/ Lisännyt myönteisyyttä kan-
sainvälisiin projekteihin, esiintymiskokemusta, ehkä luottamusta itseen (itsetunto). N59-68/ positiivista elä-
mänasennetta sekä sosiaaliset taidot paranivat N75-78/ Työtön koulun keskeyttänyt nuori on nyt työllisyys-
kurssilla. Päihdeongelma väheni huomattavasti yhden pojan kohdalla. Koulussa kiusattu tyttö pystyi kerto-
maan siitä. Kaikki nuoret olivat myös kesätyössä. N58/ Myöntävät nykyisin että maallakin voi harrastaa.
Itsetunto kasvoi, ryhmähenki parani...N69-74/ Kaksipäiväisen retken aikana ryhmä tiivistyi - opimme tunte-
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maan toisemme paremmin. Monille retki oli ainut kesälomamatka esim. taloudellisen tilanteen takia. Retkeä
muistellaan lämmöllä vieläkin! N 75-78/ Yhteenkuuluvuutta – henkistä kasvamista – iloisia kokemuksia
M59-68/ Aktivoituminen yhteisten asioiden työstämiseen. M59-68/ Pojat pohtivat asioita enemmän. Olen
saanut heidän luottamuksen. Asioista puhutaan avoimesti. Elämään on tullut viikoittainen tapahtuma = sään-
nöllinen toiminta. N59-68/ Yksi koulun keskeyttänyt palasi kouluun. Tuntuivat pitävän hyvää huolta tapaa-
misistamme. N58/ Itseluottamus ja rohkeus, halu toimia ryhmässä, kuinka asiat ilmaistaan positiivisesti,
jolloin saa enemmän aikaan kuin negatiivisessa hengessä N58/ Olen siirtynyt nuorten kanssa enemmän
tavoitteellisiin juttuihin; projektiluonteisuus...N59-68/ Yksi tytöistä jouti kohtaamaan ongelmansa matkan
aikana. Hän jäi kiini toistuvasti valehtelusta ym. Puhuimme pitkään tästä ja yritimme yhdessä tukea häntä
selvittämään ongelmansa. N69-74/ Hanke oli erittäin lyhyt ja vaikutukseltaan mielestäni lyhytaikainen myös.
Vaikutti, että reissussa ja heti reissun jälkeen porukalla oli tosi hyvä fiilis ja tuntui, että jotain positiivista
hanke oli saanut aikaan. Luottamus, yhdessäolo, positiiviset kokemukset... N75-78/ Järjestelykykyä, raittiut-
ta M59-68/ Suhtautuminen koulunkäyntiin muuttui positiiviseksi M58/ Nuoret löysivät asioita oman elä-
mänpiirinsä ulkopuolelta ja esittivät ideoita sekä oma-aloitteisesti että ottivat vastatakseen jostain asioista
N59-68/ Arvostavat itseään enemmän, ovat huomanneet, että todella pystyvät johonkin jos haluavat. Ovat
myös ymmärtäneet ryhmän edut – saa tukea toisilta ryhmän jäseniltä. Turvapaikka, jossa voi olla oma itsen-
sä, SELVÄNÄ! N75-78/ Eräs aktiivisimmista ja ongelmallisimmista nuorista lopetti koko touhun, kun sai
kannustusstipendin!? ...pelkäsin, että ongelmanuoret antaisivat huonoja vaikutteita muille! (Tupakinpoltto,
kielenkäyttö yms.) Selvisin pelkällä säikähdyksellä. Uskoisin yhteisen päämäärän auttaneen yhteisissä pon-
nisteluissa N59-68/ Nuoret itsenäistyivät ja aikuistuivat N79-81/ Oma vastuu tilanteista ja puhe auttoivat
voittamaan vaikeatkin kriisit...Päihteitä saatiin hallintaan...yksi jouduttiin irtisanomaan kurinpidollisista
syistä...Syksyllä aloitamme leirikoululla ja pienryhmätoiminnalla N69-74/ Nuoret tajusivat, että kannattaa
olla myös ilman alkoholia...uudet kaverit ilmestyivät mukaan N79-81/ Toivon, että nuoret ymmärtävät, jotta
elämässä on muutakin kuin alkoholin nauttiminen ja juhliminen N79-81/ Pojat ajattelevat tulevaisuutta.
Alkoholi ei enää niin usein mukana elämässä. Ulkonäkö! Tukka ja pukeutuminen, siistiytyi, jopa ilmeet ja
katsekontakti muuttuneet. Pojat alkavat tajuta, mikä on oikein ja mikä on väärin ja mistä he ovat vastuussa.N58/
Tytöt saivat paljon itsevarmuutta. Poikia harmitti jälkeenpäin, kun eivät olleet lähteneet alusta asti mukaan ...
luulivat etteivät olleet tervetulleita,..., ymmärsivät sitten, että aloittamisen hankaluus oli omaa saamatto-
muutta: on oltava mukana! N59-68/

Pienet opit – elämänhallinnan pienet punaiset langat

Sekä nuoret että ohjaajat raportoivat loppuvaiheessa siitä, olivatko “... nuoret oppineet ryhmässä
joitain pikkujuttuja, joilla uskotaan olevan merkitystä tulevaisuudessa (esimerkiksi jonkin
taidon tai jonkun pelon voittamisen tavan.” Reilu kolmannes nuorista (35 %) nimesi tällaisen

opin, puolet tilitti “vaikeutta sanoa” kantaa (55 %) tällaiseen ja vain pieni ryhmä (8 %) ilmaisi

täydellisen oppimattomuutensa. Ohjaajat olivat jälleen positiivisempia arvioidessaan koko ryhmän

toimintaa. Valtaosa heistä (77 %) uskoi elämän sisäisen hallinnan kannalta olennaiseen “pikkujut-

tujen omaksumiseen” nuorten ryhmäläisten keskuudessa. Vain yksi vastaaja kielsi pikkuopit ja

joka viides (22 %) koki hankalaksi arvioida asiaa.

Seuraavassa nuoret tilittävät pikkujuttujaan: Opin selviämään vieraassa maassa P86-/ Toimimaan eri-
laisten ihmisten kanssa T86-/ Hauskoja peli, leikki ja muita ideoita (leireille hyviä) T84/ Yhdessä suunnit-
telemalla oppii tekemään P84/ Itseluottamusta T84/ Opin melomaan T84/ Taitoa ratkaista ongelmat taval-
la: “ei kannata mennä siitä, mistä aita on matalin“ T83/ Jousiammuntaa T84/ Opin olemaan rohkeampi ja
itsevarmempi T85/ Vastuuta, toisten ihmisten huomioonottamisen T85/ Esiintymistä P86-/ Käsittelemään
asioita T85/ Ihmisrodulla ei ole väliä T86-/ En pelkää enää hevosen selkään nousemista... en ole enään
niin “yksinäinen” kuin ennen T85/ Ihmissuhdejuttuja P84/ Opin puhumaan asiallisesti puhelimessa T85/
Kerhonohjauksen saloja T83/ Opin virvelöimään avokelalla T83/ Opin avautumaan, luottamaan... olin
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kokenut perheväkivallan julmuuden ja oli vaikeaa luottaa ihmisiin T86-/ Käyttämään dj-laitteita P84/
Kokouksen sääntöjä P84/ Laskeutumaan kalliolta. Luottamaan toisiin paremmin T83/ Solmuja. Ajamaan
laivaa. Merimerkkejä. T85/ ...maalaamaan spraylla kuvia, ensi kerralla tulisi parempi P83/ Lumilautaileen
T85/ Kiipeileen. T85/ Laittaan ruokaa... T86-/ Luottamaan paremmin itseeni T83/ Miten laivassa käyttäy-
dytään P84/ Opin olemaan avoin, ottamaan muut huomioon T84/

Sosiaalisen toiminnan opit osoittautuvat tässäkin tärkeiksi. Minimalistiset ilmaisut toistavat jo
aiemmin sanottua: Mahiksen voima lähtee sisäisen elämänhallinnan voimistamisesta, yksinker-

taisesta partiolaispuheesta, mikä voi olla sosiaalinen silta isompiin asioihin. Joku on voittanut per-

heväkivallan mykkyyden, joku voittanut itsensä. Aina ei suinkaan ole pakko siirtyä minnekään,

voittaa yhtään mitään enempää tai vaihtaa dramaattisesti näkökulmaa. Laivan ajaminen, kiipeily ja

avoimuuden osoittaminen voi joillekin olla elämä, Mahiksessa – tässä ja nyt. Isoimmille rakenteille

ja kouluille ei kaikki voi koskaan mitään, silti eletään ja kudotaan elämä.

Mahiksen varjo-opintosuunnitelmasta

Kouluihin ja varsinkin siellä aktiivisiin poikaryhmiin liitetään sosiaalitieteissä kriittisiä komment-

teja, joiden mukaan instituutiot kehittävät myös vastarintansa, vastapuhetapansa tai varjo-opinto-

suunnitelmansa. Samaa voi miettiä myös Mahiksen suhteen. Kovin dramaattiselta ei varjo-opinto-

suunnitelma tai epäsovinnaiset Mahis-merkitykset ja sosiaaliset kudokset näytä, jos niitä etsitään

nuorten seuraavista avovastauksista. Ryypiskelyä ei liitetty edes monimielisissä ja piruilevissa kom-

menteissa Mahikseen kuin parin toiveen verran. Seurusteluasiat oli helpompi liittää verkostotoi-

minnan ympärille. Joku halusi “bongailla pyllyjä” siinä juuri onnistumatta, mutta uutta on ehkä se,

että tätä vähän salatun maailman nimeämistä seuraavat viitteet ryhmässä tai sen ympärillä käydystä

modernista keskustelusta seksiin ja sukupuolirooleihin liittyen. Ja mikä vielä komeampaa: aloitteet

tuottivat useita “meidän parejamme” ja seurustelusuhteita, niin kuin kaikki arkiset sosiaaliset koh-

taamispaikat. Avoin ja luottamuksellinen puhetapa, puoliviralliset miesryhmät, ‘inside’-jutut
ja pomoille ja erottautujille naureskelu ovat sangen terveellisiä harkinnan ja sosiaalisen ym-
päristön aktiivisen muokkaamisen muotoja. Jos Mahis on ne kirvoittanut esiin, kaikki hyvin!

Tutkija jää tietenkin ymmällä miettimään terävämpiä keinoja päästä lähelle tai osaksi epävirallisia

Mahis-puhetapoja, varjo-Mahista. Vai, lähestyvätkö informaalin ja hektisen toiminnan julkilausu-

tut jutut “originaalia!”, nuorta kansalaisuutta ja välittömiä fiiliksiä?

Liittyykö ryhmänne toimintaan joitain sellaisia jänniä juttuja, joista ei yleisemmin puhuta, kuten
seurustelu- ja ryypiskelytoiveita tai “pinnojen keräystä? Jos, niin mitä? (Alkuvaihe) Ei mitään “jän-
niä” (!!) juttuja puhutaan vaan kamujen kesken tavan takaa asioista. Parempien kavereitten kanssa puhu-
taan ns. henkeviä yms. kaikki on tasavertaisia eikä kenenkään tarvitse mitään “pinnoja” kerätä T82/ ryy-
piskely T86-87/ Kaikesta puhutaan P82/ Ryypiskelytoiveita ja paljon! T84/ No me pelataan korttii T85/ Ei
T83/ Ei tuu mieleen. P83/ Joskus jotain pientä näyttämisen tarvetta. T83/ Ei T85/ Ei pääsäännöllisesti.
Juttu oli päihteetön ja “seurustelu“jutut oli lähinnä siinä touhussa sivussa tulevia “vahingossa” tulleita.
T83/ Joukossamme esiintyy jonkin verran pomoja. P82/ Melkein kaikki seurustelee. T82/ Joo... T85/
Aika hiliasta. T84/ Toimintaan ei liity paljon erikoisia juttuja. P82/ Puhumme avoimesti “ryypiskelystä”
tms... ym.. tai mistä tahansa aiheesta. T84/ Seurustelusta ja muutenkin miehisyydestä. P84/ Seurustelu,
ryypiskely ja muu vapaa-aika. T86-67/ “Pinnojen keräys” ja sitten tuntihäiriköinti. T85/ Puhumme kaikis-
ta “inside”jutuista. T85/ Ei liity tietääkseni. P82/ Joo, me puhutaan aika suunnilleen kaikesta. T83/ Eipä
kummemmin. P83/ Puhutaan kaikista asioista ja luotetaan toisiimme. T86-87/
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XIII AINEISTON MAHIS-KEHU EI LOPU, VAIKKA
VASTOINKÄYMISIÄKIN OLI: ONGELMAKATEGORIOITA

Varhaisnuorten onni ja Mahis

Seuraavassa tekstissä on kerrottu ryhmien onnistumiskokemuksista vastaajien omin sanoin:

Missä ryhmäsi onnistui parhaiten? (Loppuvertailu) Kaikki Okoosti T84/ Me tutustuimme toisiimme
paremmin ja ainakin minulle tuli sellainen olo, etten ole yksin (uskontokunnan jäsenenä, KP) eli yhteis-
hengen kehittämisessä ja tietenkin tehtävässä jota yritimme kehittää koko ajan, seuraavan kerran suunnit-
telemisessa T85/ Näyttelijäsuoritukset T84/ Hyvä henki P81/ Ritsan teossa T84/ Vaikea kysymys P81/
Laitteiden kokeilussa T84/ Kaikki osaavat olla mukana kaikessa ja pitää hauskaa. T84/ Teimme elokuvan,
joka onnistui mielestäni tosi hyvin T84/ Yhdessä toimimisessa P86-/ Matkan toteuttamisessa T84/ Riidan
ratkaisussa T83/ Toiminnan keksimisessä. T84/ Yhteistyössä, meillä on paras yhteishenki, pystytään päät-
tämään ja tekemään yhdessä. T84/ Luomaan hyvän ryhmähengen P85/ Puuhapäivän ja discon toteuttami-
sessa T85/ Shakinpeluussa P86-/ Kilpailuissa ja kädentaitotöissä T85/ Lenttisturnauksessa P86-/ Ryhmä-
ni onnistui kaikissa hyvin, mutta jos paras valitaan niin se oli ilta, kunme olimme syömässä T85/ Ratsas-
tuksessa ja öljyvärimaalauksessa T85/ Päihdeputken toteutuksessa yläasteen oppilaille P83/ Leipomises-
sa! Oltiin pienten riitojenkin jälkeen kavereita...T83/ Yhteishenki on hyvä, ei ole asioita, missä ei onnis-
tuttaisi T83/ Kaikki toiminta onnistui loistavasti T81/ Tutustuminen eri kulttuurien ruokiin ja somaleihin
T85/ Bändien oikee valinta. Ryhmähenki oli aivan mahtava! Ei ollut kuin yksi ryhmä näissä dj-hommissa
eli onnistuimme kaikessa parhaiten P85/ Maalaamisessa ... P83/ Kaikki viihtyivät ja nauttivat viikonlo-
pusta. Kaikki saivat hyödyllistä tietoa ja uusia kokemuksia T83/ Lehti projektissa T85/ Yhteistyöhenki ja
kaikki ottivat kaikki huomioon P82/ Mixauksessa P85/ Kaikki kävi harkoissa, voitettiin poliisit P83/
Metsän peikot ja keijukaiset: ilmaisutaidon leikissä.P83/ Soittamisessa P84/ Ohjaajien ärsyttämises. T84/
Purjehdus onnistui todella hyvin... ketään ei syrjitty... kaikki oli kaikkien kavereita T85/ Luomaan muka-
van ja raittiin ilmapiirin T82/ Antamaan iloa erilaisille ihmisille T86-/ Jakamaan kaikille iloa T86-/ Ra-
hankeruussa P84/ Tuli ainakin mieleisen näköinen nuorisotila, kun saatiin itse tehdä. Taiteellisesti, esteet-
tisesti, miten vain...seinät ovat mitä ovat...ehkä talkoovoileipien syöminen kuitenkin onnistui muutamilla
parhaiten. P83/ Se, että saatiin näyttely pystyyn, vaikka välillä tuntui ettei millään saada T83/ Auttamises-
sa T83/ Valvomisessa, hauskan pidossa T85/ Yhteistyössä, laulamisessa, pelleilyssä T83/

Mahis-tutorit täydentävät... onnistumisen kavalkadia

Missä ryhmäsi onnistui parhaiten ajatellen Teidän yhteisiä odotuksianne ja arviointianne? (Loppu-
kysely ohjaajille) Reissun aikana noudatettiin yhteisiä sääntöjä hyvin, ongelmia viinan yms. Sellaisen
kanssa ei ollut N69-74/ Oma-aloitteisuudessa ja yhdessä työskentelyssä. N59-68/ Keikkoja on tullut li-
sää... N59-68/ Mopokorttien suorittamisessa. Mahtavissa keskusteluissa maan ja taivaan välillä. N59-68/
Harrastusten kokeilussa ja löytämisessä. M69-74/ Jokainen teki omalla tavallaan oman osansa ja saimme
aikaan jokaiselle mieleisen hetken... N69-74/ Ideoita syntyi ja valmista tuli. N75-78/ Yksi tyttökin muka-
na täysillä; syntyi suhteita ja ystävyyttä M59-68/ Kaikki ei tapahdu vain kaupungin keskustassa N69-74/
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Ryhmän vahvimmat tekivät todella työtä muidenkin edestä, jotka olivat heikommilla N59-68/ Ryhmän
tiiviys; uusia ystävyyssuhteita ja yhteenkuuluvuutta. N75-78/ Illanvietto pizzeriassa N69-74/ Ryhmäyty-
misessä N59-68/ Yhteishenki ja tekninen onnistuminen M59-68/ Pelissä M69-74/ Esitys, nuorten ja oh-
jaajien luonteva ja luottamuksellinen yhteistoiminta ja vuorovaikutus N59-68/Teimme sen minkä suunnit-
telimme M59-68/ Ryhmä keksi vuorosanat paikan päällä ja innostus oli 100% N69-74/ Kaikessa M59-68/
Suunnittelun mukainen prokkis M59-68/ Vaelluksella N79-81/ Discon järjestyksen ylläpidossa N79-81/
Saimme uuden toimivan nuorisotilan, jossa kaikkien on turvallista olla. (Venäläisten, bosnialaisten, roma-
neiden jne.) N75-78/ Yhteishenki ja nuorten sitoutuminen asettamiinsa tavoitteisiin. N75-78/ Ei erimieli-
syyksiä, ei riitelyitä - tietynlainen iloinen ilme tekemisessä. M58/ Nuoret eivät tehneet reissun aikana
katoamistemppuja eivätkä käyttäneet alkoholia. N79-81/

Mahis-kumppaneiden muistelut eivät tuo lisäinformaatiota Mahis-kokemukseen ja sen yhteystii-

mien suorituksiin itsekurin ja produktioiden suunnalla. Ne tarkentavat onnistumisia ja spontaaneja

tekoja, yllättäviä innostuksen paikkoja jo aiemmin kerrotussa sosiaalisessa kontekstissa. Jännittä-

vää on nähdä tekstikatkelmissa traditionaali suomalainen joukkoliike: hurmaantumiset ja ryhmäso-

lidaariset huipennukset hankaluuksien voittamisen tai tuloksen saavuttamisen jälkeen. “On niin

odottamatonta syödä yhdessä eväsleivät... luonnossa kaiken jälkeen.” Ja päälle keskustellaan, pel-

leillään tai lasketaan suoritus. Joissakin vastauksissa liikkeen ja tiimin onnistumisen kokemukseen

liittyy klassinen solidaarisuus: harvoin Suomessa enää puhutaan yhtä lapsenomaisesti kaikkien ja-

kamasta altruismista, auttamisesta, tasa-arvokokemuksen riemullisuudesta tai yhteistoiminnasta.

Mahis-prosessin kuluessa individualismipuhe, räätälöinnit ja joustavuus ovat yhdistyneet ryhmä-

toiminnan maailmaan ja komponentteihin. Vaikka liikkuisimme epävirallisessa moniarvoisuudes-

sa ja yksilöitä tavoittavassa rekrytointimaastossa, projektitoiminnan hektisimmät paikat ja ratkai-

sevat kokemukset ovat yhteisiä ja tiimidynamiikan asioista. Usein on kyse sosiaalisen kokemuk-
sen oppimisesta, kevyen solidaarisuuden aistimisesta. Tekstiä voi lukea myös tulevien koitosten

tajunnanvirtana. Dialogi jatkui yli asetettujen tavoitteiden ja rajojen sekä ryhmien omassa elämässä

että produktioissa. Esiin tuli mm. ryhmätoiminnan tilasuhteet (spatiaaliset tilat ja maaseutu – kau-

punki -vastakkainasettelu) sekä nuorten kyky tuottaa uskottavaa päihdevalistusta.

Liikuttuiko Mahis-tutor: mikä sykähdytti?

Kun toimijat ovat täysillä mukana ryhmän toimissa, myös ohjaaja – keski-ikäisyydestään ja jämäh-

tämisistään huolimatta – muuttuu, valitsee ja uudistaa repertuaarejaan. Miehet ovat tässäkin varau-

tuneempia tai eleettömämmin suorituskeskeisiä, silti riemunkiljahduksiakin kuuluu: ryhmätoimin-

nan mobilisaatio kasvaa esiin, mutta toiminnan ansojen “pelon peikoista” puhutaan myös.

Useat positiiviset huomiot liittyvät ryhmän liikkeeseen, yllätyksiin, nousu- ja laskuliikkeisiin

sekä odotusten kohtaamiseen ja testiin. Dynaamisen toiminnan vastuusuhteet on trimmattu käytän-

töön ja arjen vaikeuksiin. Tulos kyseenalaistaa, vastuullistaa ja tavallaan politisoi koko projektin.

Kukaan täysin ulkopuolinen ei määrää tai mittaa tulosta osallisten puolesta, ‘oven paukkumiset’,

itsensä-ylitykset ja elämyksetkin lasketaan.

Onnistumispuhetta kuunnellessa nousee mieleen, ovatko Mahis-ryhmät sittenkään niin ke-
vyitä uusyhteisöjä? Alkavatko niiden ryhmähenki ja jatkuva yhteistoiminnallisuus muokkau-
tua kehäksi, tuottaa itseään? Sulkeeko yhteistoiminnan pakko joitakin muita rajakokemusten ja
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yksilöllisten suorittamisen suuntia? Jotkut ohjaajat puhuvat jopa yhteensulautumisesta tai tahdista

puhuessaan ryhmän koheesiosta. Ryhmäelementit sisältävät aina pienimmän yhteisen nimittäjänor-

min toiminnan ehtona, yksilöllisen ja ryhmänormin vastakkaisuuden ja molemmilla kehitystasoilla

on omat ‘lakinsa’. Ko-operaation ohjelma voi supistaa tätä oppimista, harkintaa ja dialektiikkaa. Su-

pistaako onnistumisten esittely supistaa tällaisten momenttien ja hedelmällisten ristiriitojen kuvaus-

ta?- Summaako ja rypistääkö tuloksen ryhmän yhteisen synergisen ja symbolisen voiton muotoon?

Onko “huikealla yhteishengen maailmanennätyksellä” hintansa? Tuleeko Mahiksista ryhmätoimin-

nan näytön pakkomielteitä, kuten perheistä kulutus- ja menestysmarkkinoilla?

Seuraavien tekstifragmenttien kuvaukset onnistuneista ja sykähdyttävistä kokemuksista laajen-

tavat edellisten tekstien “yhteisen hikoilun ja sen palkinnan hölkkää”. Toisaalta vastoinkäymisten,

ongelmien ja stressin paineet ja toisaalta onnistumisten välinen dramatiikka ovat osa tekstien välit-

tämää tarinaa. Tätä on välittämisen lämpö ja yllätykset, vaihtuvat yleisöt ja vuorovaikutusrintamat,

intiimit kohtaamiset aiemmin mykkien nuorten kanssa herkistyneissä tiloissa ja riskien kohtaamis-

tilanteissa sekä ohjaajien mielihyvä, kun nuoret ‘innostuvat taivaisiin’, osoittavat vastavuoroista

välittämistä. Kovimmat sykäykset ohjaaja ja lukija kokee silloin, kun vaikeuksissa elävät nuoret

saavat joitain omintakeista esille, niin että persoona on mukana... ja tilanne, jolloin “proggikset”

alkavat elää omaa elämäänsä, vaikkapa tyttöryhmänä.

Missä ryhmäsi onnistui parhaiten ajatellen Sinun omia odotuksiasi? (Jälkikäteiskysely ohjaajille)
Yhteistyön opettelu N69-74/ Yhteistyössä ja siinä, että itse koordinoivat jatkuvuuden. Ryhmä on onnistu-
nut myös sosiaalisesti ja muovautunut toimivaksi myös muiden ryhmien kanssa. N59-98/ Keikkoja on
tullut - radio- ja lehtihaastattelut; kaikkien perheet on ollu täysillä mukana demo-hommissa – kuljetukset
ja toiminta on jatkunut poikien omasta aloitteesta ja mielenkiinnosta N59-68/ Nuorten elämänhallinnan
kysymyksiin löytyi ryhmältä yllättäen paljon tukea... N59-68/ Alkoholinkäyttöä ei ollut ollenkaan M59-
68/ Markkinointityössä... N59-68/ Toiminnan jatkuvuuden luomisessa eli ryhmäytyminen oli tosi hyvä
M69-74/ Henki erittäin hyvä. Kaikki mukana (plus yksi tyttö) täysillä. Nuoret saivat keskustella ongel-
mistaan. M59-68/ Kaikessa paitsi parissa töpissä, toisen ohjaajan ja nuoren kommelluksien vuoksi N59/
Ystävystymistä tapahtui N69-74/ Ryhmätyöskentelyssä ja vastuun kantamisessa. N75-78/ Itse köysiradan
rakentamisessa he suorastaan yllättivät. Peikko ajatuksissa oli, että joutuisin rakentamaan radan itse M59-
68/ Ehkä laskettelureissu oli semmoinen, silloin tytöt jutteli meille ja he avautuivat enemmän sen reissun
aikana. N79-81/ Suurin osa projektilaisista oli aina paikalla. Poissa olijoilla oli aina hyvä syy, ei siis
lintsareita. M59-68/ Pelissä: aktiivisuudessa ja yhdessäolossa. M69-74/...tiivis ja toimiva ryhmä toi uusia
virikkeitä srk:n nuorisotyöhön N75-78/ Rohkeudessa N59-68/ ...tekninen puoli onnistui huomattavasti
paremmin kuin odotin. M59-68/ Toimimaan omatoimisesti “retkellä” N75-78/ Homma lähensi minua ja
nuoria ... kurssilaiset saivat hyvät valmiudet toimia dj:n hommissa discoissa...N75-78/ Osa erosi ryhmäs-
tä, kun ei jaksanut tehdä työtä...prokkiksen jälkeen porukka on taas lisääntynyt ja uusi lehdykkä tekeillä...
N59-68/ Isojen tilanteiden järjestäminen M59/ Teimme taulut... niistä tuli hienommat mitä koskaan uskalsin
odottaa... N75-78/ Itseluottamuksen kasvussa N59-68/ Ymmärsivät olevansa tärkeitä yksilöitä. Kunnioitti-
vat itseään ja toisiaan. N75-78/ Reissusta selvittiin ilman “munauksia“ ja oltiin tyytyväisiä... Itsellekään ei
tullut harmaita hiuksia N59-68/ Yhteensulautuminen on nopeampaa kuin osasin odottaa. M69-74/ Mo-
lemmat ryhmät ovat valmiita esim. soittamaan paikalliseen diskoon ilmaiseksi ja selvänä. Poikien ja van-
hempien välit paranivat. N58/ Aluksi ensimmäinen ryhmä suoritti anteeksipyyntömatkan ala-asteen opet-
tajanhuoneeseen (harjoitustila sijaitsi koululla) Pojat siistiytyivät kaikki ulkoisesti. Luottamusta: nuoret
– vanhemmat.

Mikä oli toimintanne sykähdyttävin myönteinen kokemus omalta kannaltasi? (Ohjaajien loppuvai-
he) Saatiin reissu toteutettua; luottamukselliset keskustelut iltanuotiolla N69-74/ Kiipeily M75-78/ Reissu
yhden pojan kanssa! Takkatulen ääressä aamuun asti maailman menosta juttelu N59-68/ Se, kuinka paljon
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nuoret meihin luotti ja luottaa... Kun nuoret alkoivat luottaa minuun ja kertoa N58/ ongelmistaan ja onnis-
tumisistaan. Kun matka onnistui ilman ylimääräisiä ongelmia ja nuoret “kiittivät“ minua jostakin. N69-
74/ Nuorten energia ja avoimuus, jos niitä oikein osaa hyödyntää... M59-68/ Poikien käytös metsässä.
Ongelmanuorten jututtaminen kalastuksen lomassa – ajatukset yllättävän järkeviä M59-68/ Jokainen nuo-
ri löyti rohkeuden toteuttaa itseään esim. Rakennusvaiheessa tapahtui “ihme” M59-68/ Tyttöjen osalta,
kaikki pääsivät jatko-opiskelupaikkoihin!!! Ehkä päihteettömyys auttoi? N59-68/ Illanvietto Pizzeriassa:
keskustelua syntyi itsetuntoryhmässä. N69-74/ Kaikki osallistuivat askareisiin, humalat jäi pojilta. M59-
68/ Toteutunut matka juuri näiden nuorten kanssa N59-68/ Pojat myönsivät kaupunkilaisten kuulleen, että
maallakin on kivaa N69-74/ Luonnossa kaikki jotenkin rentoutuivat. N59-68/ Eräs ryhmäläinen koki pro-
jektin haastavaksi ja haluaa valita elämänurakseen nuorisotyön, päästääkseen vetämään/ohjaamaan nuo-
ria – myönteinen palaute ohjaajalle N58/ Kun ensi-illassa kaikki toimi ja oli kohdallaan. Nuorten ilo
onnistuneesta työstä. N75-78/ Paljon nuoria tapahtumissa – iloinen mieli M59/ Nuorten tuntemukset ja
elämykset omien asioiden kanssa N58/ Kaikki tulivat paikalle ja tarttuivat työhön innolla (kesätyöpaikat,
koulutuspaikat syksyksi) M59-68/ Vapaa-ajan hetket; yölliset keskustelut ja kokemuksen vaihdot, Nuor-
ten vapautuminen ja oma persoonallinen ideointi. N75-78/ Kaikki tytöt ovat jatkaneet viikottaisia tapaa-
misia vuoden N75-78/ Retken saumaton onnistuminen N59-68/ ...palaute ulkopuolisilta: yleisö, vanhem-
mat, urheiluseura M59-68/ Nuorten omatoimisuus ja innostus M59-68/ Kahden päivän jaksaminen. Aa-
musta yöhön ja heti aamusta iltaan. N69-74/ Osa nuorista haluavat pitää yhteyttä vieläkin, kyselevät neu-
voja yms. N69-74/ Se, että nuoret olivat niin vilpittömän hämmästyneitä kun he saivat jotain. N58/ Kaikki
otettiin mukaan tasavertaisina...Huikea yhteishenki, ME N69-74/ Kun olin itse 2kk. kipsi jalassa, nuoret
halusivat tehdä talkoilla minun siivouskohteen, rahat he saivat matkakassaan. N59/ Oman demon julkaisu
– kuuntelee bändi-konserttia, jossa omat laulut N59-68/ Yhteen hiileen puhaltaminen ja toisista huolehti-
minen. Tunne, että ohjaajat saivat luottavaisen kontaktin nuoriin. N59-68/ Nuoret voittivat pelkonsa kii-
peilytilanteessa ja riemuitsivat onnistumisesta N59-68/ Nähdä suomalaisnuoret ja katulapset tutustumas-
sa toisiinsa, yhteisenä kielenä venäjä N59-68/ Aktiivinen innostus jopa discopaikan siivoamiseen N79-
81/ Osa alkoholiongelmaisistakin tuli remonttiin mukaan. Ovat aidosti ylpeitä aikaansaannoksistaan N75-
78/ Ainakin se, kun eräs nuorista tokaisi kerran, että: “Mä oon odottanu keskiviikkoo, et pääsen tänne.”
N79-81/ Ryhmään tuli omatoimisesti yksi nuori ryhmän jo työskenneltyä jonkin aikaa. N59-68/ Nuoret
jaksoivat kiinnostua hommasta pitkäjänteisesti (kasvunpaikka) ja nuoret luottavat ohjaajiin ulkopuolisina
aikuisina ihmisinä. N59-68/ Toiminnallisuus ja iloiset ilmeet. M58/ ...kun näki nuorelle tulevan hyvän
mielen jostakin onnistuneesta asiasta. M69-74/

Epäonnistumisen sudenkuopat ja käytännön seikat:
“Liikaa meteliä ja sänky hajosi hotellihuoneessa.”

Tyytyväisyyttä ja onnistumista ei voi olla olemassa, ellemme ota huomioon epäonnistumisen me-

nestyksille tuottamia vastinpareja. Nuoret eivät lopullisessa mielessä epäonnistuneet juuri mis-

sään. Selviytymiskertomukset ovat kuin suomalainen vanha elokuva: hauskoilla kommelluksilla
voittoon. Vain muutama raportoi koko hankkeen täydellisestä epäonnistumisesta. Nämä arviot ovat

tylyn vähäsanaisia.

Missä ryhmäsi epäonnistui? (Nuoret loppuvaihe) Yhden oppilaan passi oli rikki eikä hän päässyt maa-
han. Hän palasi saattajan kanssa Helsinkiin, sai uuden passin ja tuli perässä P86-/ Joissakin ruokalajeissa,
mutta epäonnistumisista oppii T86-/ Lasten puuhapäivässä P84/ Ei me missään epäonnistuttu, ei ainakaan
tule yhtään mieleen T85/ Emme saaneet leirille tarpeeksi ihmisiä T84/ Kuvausten venymisessä T84/ Ehkä
suunnittelussa, välillä vähän epäselvää mitä pitäisi tehdä P81/ Joitain ryhmän jäseniä haukuttiin, mutta ne
on sovittu T84/ Kaikes oleellises T84/ Laskettelumatkalla P84/ No taksissa (matkalla kotiin) muristiin
kuljettajalle kuumuudesta kun kaikki olivat niin väsyneitä, mutta muutoin – meni ihan OK:sti. T84/ Ei
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missään, minun mielestäni, vaikken osaa sanoa missä onnistuttiinkaan P82/ Jatko tapaamisessa oli infor-
maatiokatkos, eikä päästy pizzalle. T85/ Värikuula sodassa P85/ Ulkomaanmatkalla huoneessa oli liikaa
meteliä ja sänky hajosi P86-/ Tuli ihan hirvee sota ulkomaanmatkalla... Virhe kyllä korjattiin ja ekaksi
kuvat piti tehdä itse, muttei olosuhteiden pakosta käynytkään niin...T83/ Ei tule mieleen mitään merkittä-
vää T83/ kaikessa T85/ Ripeässä aloittamisessa P85/ Kun puuhapäivä 4 - 10-vuotiaille lapsille oli melkein
loppunut, porukka innostui villiintymään. Discossa lipunmyynti lopetettiin joksikin aikaa, koska kaikki
ryhmän jäsenet halusivat nähdä tanssikilpailun (toivottavasti nämä luetaan epäonnistumisiksi). T85/ Muu-
tama henkilö ei osallistunut aktiivisesti toimintaan.T85/ Kun meidän piti mennä kuulemaan ihon hoidosta
niin kaikki eivät tulleet paikalle joten se peruttiin T85/ Joissain leikeissä, kaikki eivät olleet valmiita
näyttämään “lapsenmielisyyttään” T83/ Ei ole asioita joissa ei onnistuttais... T84/ Yhteisten matkaa var-
ten tehtyjen sääntöjen noudattamisessa... P84/ Ei missäänT81/ Kaikki sujui hyvin T85/ Aika melkein
loppui kesken, joitakin suunniteltuja juttuja jouduttiin jättämään pois. Esim. Meidän suunnittelemat as-
kartelujutut T83/ Harkat meni välillä plörinäksi, valmentajat kiivastuivat välillä P83/ Ehkä meillä oli liian
erilaisia “ihmistyyppejä”, mutta toisaalta se antoi enemmän mielipiteitä T82/ Hotellin valinnassa P85/
...kun tehtiin sienikastiketta ja sen söikin kissat T86-/

Missä ryhmäsi onnistui heikoimmin ajatellen Teidän yhteisiä odotuksianne ja arvioitanne? (Vetäji-
en jälkiarvio) Kalaa tuli vähän, mutta sehän ei kai ole meistä kiinni. N69-74/ Aikataulu petti N69-74/
Retket ja kokoontumiset. Jouduimme muutamia aina odottelemaan. Mutta tunsimme jo heidät ja tiesimme
että he käyttäytyvät tällä tavalla. N59-68/ Hankkeen osioiden viimeistelyssä M59-68/ Myös ryhmässä
vähäinen osanotto tuntui tuottavan ihmetystä ja harmistusta N75-78/ Tiedottamisessa M69-72/ Kaupun-
gilla liikkumisessa N59-68/ Välillä meinasi tulla väsyminen koko peliturnaushankkeeseen M58/ Ryhmä
ryhmääntyi kahdeksi. N69-74/ Säännöllisyys, levottomuus N58/ Odotin enemmän nuorten omaa aktiivi-
suutta, mutta ryhmän arkuus yllätti. N59-68/ Projektin päättämisessä. Ei selkeää päätöstä projektin loppu-
misesta. Päätöstilaisuuteen kaikki nuoret eivät päässeet tulemaan. Tällöin piti sopia myös jatkosuunnitel-
mista ja/tai projektin lopettamisesta... N75-78/ Videointi jäi taka-alalle N59-68/ Matkasuunnitelmat muut-
tuivat ja sen päämäärä... N69-74/ Vetäjien yllättävät elämäntilanteiden käänteet sekä nuorten innottomuus
(osan ongelma) N59-68/ Yksi oppilaista ei huolehtinut passistaan...N59/ Ei oikeastaan missään M58/
Sitoutumisessa olisi parantamisen varaa M69-74/ Sähköopin perusteet ei menny kaaliin M59-68/ Osa
ryhmästä häipyi pois remontin loppusilauksen aikana. Ryhmänä emme onnistuneet saamaan mukaan kaikkia
alueen nuoria, täysipainoisesti N75-78/ Ei oma-aloitteisuutta nuorilla, vaikka ohjeet valmiina, tarvittiin
aina kehotus N79-81/ Säännöt N79-81/ Kaikkia ei miellyttänyt kylmä yösija ja sähkön ja veden puute!
Minua miellytti! N75-78/ Toinen Mahis-retki jäi toteutumatta, koska vaadimme tytöiltä osallistumista
kokoontumisiin. Se oli heikkoa, peruimme retken. N69-74/

Missä ryhmäsi onnistui heikoimmin ajatellen Sinun omia asioitasi ja odotuksiasi? (Vetäjien jälkiar-
vio) Samat nuoret halusivat tehdä samoja asioita koko ajan. N59-68/ Yhteisen vapaa-ajan löytäminen ei
aina ollut helppoa. Se oli vielä myös sidoksissa itse näytelmän harjoituksiin. N75-78/ Odotin, että useam-
pi ortodoksinuori olisi lähtenyt mukaan tapahtumaan. N75-78/ Kaupunkikarttatehtävässä, keskustelun
yhteydessä N59-68/ Harrastuksia ei löytynyt tyttöjen asuinalueella M69-74/ Säännöllisen kokoontumisen
vastuu N69-74/ Vaikka yhteishenki oli korkealla, olisi pitänyt ehkä vielä aktiivisemmin toimia, tiiviimpi
ohjelma N59-68/ Vastuu tekemisistä ei jakaantunut tarpeeksi tasapuolisesti, toiset aktiivisempia... N75-
78/ Purku oli hiukan hankalaa, mutta lähti kuitenkin käyntiin. N69-74/ Yhteishengen luomisessa N79-81/
Vain “jokunen“ kykeni todella saamaan aikaan jotakin “rakentavaa” kun taas “jokunen” vain puhua päl-
pätti. N59-68/ Keskittyminen, lyhytjännitteisyys N58/ Toinen vetäjä ei jaksanut huolehtia osuuksistaan
raskaan/työteliään valmisteluvaiheen aikana (info, rahankeruu, paperisota, anomukset, ym. ym. ym.) N59/
Retkille ei osallistuttu, halukkuudesta huolimatta N 59-68/ Yksi jäi vähemmälle huomiolle M59-68/ Ei
mitään moittimista N75-78/ Odotukset suunnittelussa, heikoin lenkki M59-68/ Matkan varrella ilmeni
jonkin verran känää ja kukin ajatteli ettei viitsi. Ryhmä piti liian vähän yhteyttä kesän aikana. Matkalla oli
myös riitoja. N69-74/ Julkisuudessa sporttitiedottamisessa M69-74/ Tytöt eivät osoittaneet oma-aloittei-
suutta, vaikka heille annettiin selkeitä tilaisuuksia N69-74/ Yhteydenpidon syntyminen nuorten kesken
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N59-68/ Turvakotihanke ei toteutunut. M59-68/ Yksi jouduttiin jättämään pois kurinpidollisista syistä, ei
kyennyt noudattamaan ryhmän asettamia ehtoja reissuun pääsemiseksi N59-68/ Ei tullut ryhmää
ollenkaan...N69-74/ Ehkä säännöt eivät menneet heti perille N79-81/ Kaikki eivät pystyneet osallistu-
maan niukan budjetin takia! N75-78/ Ryhmän sitoutuminen oli ajoittaista, sen sisäiset ihmissuhderistirii-
dat hajottivat välillä ryhmää N69-74/

Voiko lopputulosta ja ongelmia hallita?

Epäonnistumispuhe on aika pragmaattista molemmilla Mahis-osapuolilla. Pragmaattisuudesta huo-

limatta selityspuhe ei ole lapsellista insinööri-itkua, jossa kaikki on informaatio-ongelmia tai jär-

jestelyhakauksia. Tämä kuvastaa vetäjien ja nuorten vakavuutta, he ovat täysin järjin ja sydämin

olleet mukana ja silloin myös jälkiviisaudet kuuluvat asiaan. Vain harvoin epäonnistumisten tai

menetysten syyt sysätään joidenkin toisten vetäjien tai nuorten kykyjen tai puutteiden päälle. Reto-

risiksi argumenteiksi käyvät sopivan kokoiset pettymykset. Joskus myös epäloogisuus harmittaa:

huolimatta lupauksista tai haluista osallistuminen raukesi. Vain yksi ohjaaja tilittää, ettei ryhmää

syntynyt lainkaan.

Organisointitapojen, yllätysten ja sattumien merkitys sekaantuvat perusjuttuihin, jolloin jotkut

jäävät sivuun, yleisöä ei tule tai kaikki odotukset eivät toteudu. Joidenkin nuorten jatkuva häiriö-

käyttäytyminen harmittaa pitkänkin ajan jälkeen. Keskittymiskyky herpaantui joillakin ja jossakin.

Toiminnan rajat ja normit näyttävät tulleen esiin monissa ryhmien konfliktivaiheissa: yllättävän

usein selvistä sanktioiduista säännöistä on sovittu. Epävirallisuus ei tarkoita monissakaan on-
gelmaryhmässä sekoilua tai vapaata normeissa liukumista. Myös sanktioita on käytetty. Ra-

janveto palaa traditionaaliseen polemiikkiin rajojen asettamisesta ja auktoriteetista.

Ongelmat nostavat tutkimusraportinkin pintaan jänniä seikkoja, palauttavat mieleen Mahis-ryh-

mien kokemia vastamäkien tuskia ja alamäkien rentoutta. Sodat, riidat ja murisemiset ovat olleet

opettavaisia etenkin, kun tiedämme, ettei kukaan saanut isoja ‘naarmuja’. Ohjaajilla voisi olla
kriisi- ja riskiavaamisen rohkeutta enemmänkin. Toisaalla ohjaajat kuvailevat riskien oton
erityistunnelmia ja mahdollisuuksia, mutta käytännön epäonnisuuden tai ‘väärien ja enna-
koimattomien’ tulosten keskellä he eivät enää valmiita korrektiin tilitykseen siitä, miksi “näin
sitten kävi”. Suunnitelmat ovat edelleen totisia välttämättömyys- ja linjasananparsia. Mahiksissa

ei uskalleta kertoa ryhmän epävarmasta puolesta ja siitä, ettei yksi linja toteutunut tai kilpakumppa-

neista kumpikaan ei voittanut - vaan voiton vei kolmas, ylläri tai varjopuoli. Väsymys ja arkuus

yllättävät joskus, mutta lopun ja katkeamisen pelko saa monet varovaiseksi. Ja tämä pelko supistaa

katsetta, ideoita. Kaikkein vaikeinta oli lopettaa hanke.
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Toiminnan ongelmakategoriat

Seuraavat käytännön ongelmat piirtyivät esiin kyselyn valmiiden kategorioiden avulla (aloitus- ja

loppuvaihe, ohjaajat valitsivat itselleen keskeisimmät):

Vetäjien kokemat käytännölliset ongelmat (TAULUKKO XXIII)

amlegnO ehiavsutiolA ehiavsutepoL

atsiekknahatsisiallätetuupnedioediajneskumekoK 12 81

ikkiitirkajtyliäpenötsiräpmY 02 71

syysileimsadhanötsiräpmY 51 01

atnimiotajtesimhinöytosirounnaveliapliK 2 6

teskutodoajtudetesiatiiritsir,teduekiavtesiäsisnämhyR 82 21

suukkuinneissruserajnejokkiapatnimioT 42 26

)assnakneekknahniskyisaveloteok(syysiäniskY 21 61

suusiotsektyhylnannimiot-sihaM aoteitie 12

airounaiveloassiskuekiaväytsehälteduekiavtävättällY aoteitie 42

amlegnouumnikoJ 23 71

Ongelmien yleisyys ja niiden muutokset kuvastelevat melko yllättäviä seikkoja. Toimijasuhteissa

ja paikallisissa yhteisöissä on tapahtunut muutoksia. Ympäristöstä löytyy edelleen epäilyä ja kri-

tiikkiä, jopa repressiivisiä ahdasmielisiä viestejä ja reaktioita. Ne ovat kuitenkin karisseet Mahik-

sen myötä: jälleen ansiomerkki Mahiksen rintaan! Samaan aikaan toisenlaiset kyseenalaistajat ovat

liikkeellä: kilpaileva nuorisotyö haastaa Mahiksen vähintäänkin kaksimielisin tavoin: tulosvastuul-

listaen ja mustankipeänä epäillen ryhmien toimintaa.

Sisäiset vaikeudet eivät enää pelota Mahis-tutoreita, mutta marginaalin nuoren kohtaamisessa

on yllätyksiä, ongelmaksi saakka. Mahiksen työmuoto auttaa ylittämään pahimpia ryhmätason ris-

tiriitoja, hioo vetäjän ja nuoren suhdetta ja antaa tilaa räätälöinnille ja jatkuvalle ongelmien kohtaa-

miselle. Mahis voi olla nuorisotoiminnan väljä disipliini, ei sen Suuri Ratkaisu (?). On hyvä lukea,

etteivät Mahis-tutorit ole olleet yksin. Nuoret, kumppanit ja hankkeet ovat virittäneet tukiverkkoa.

Jatkohankkeet siintävät vetäjien mielissä.

Voimattomuus ja “olen väärässä paikassa” -kokemus

Mahis-tutorit raportoivat myös avovastauksissa monista isoista ongelmista ja voimattomuuskoke-

muksistaan. Monet rankat ohjaajien kokemukset osoittavat, kuinka vakavasta asiasta Ma-
hiksessa on kysymys: nuoret ovat yksin huutavien ongelmiensa kanssa. Rajoillakäynnit osoit-

tavat interventioiden merkityksen. Aina eivät vetäjien eväät riitä, mutta merkityksellistä on ollut
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yrittäminen ja piittaaminen. Ehkä jokin mahis tuli molemmin puolin oivallettua. Hankkeet ovat

olleet monille ohjaajille rankkoja - monilla rajoilla on käyty. Näitä kokemuksia ei aina selitetäkään

“tein kovasti töitä, näin, voitin” -jälkiviisaudella. Aika, resurssit ja henkiset voimat on pinnistet-
ty rajoilleen. Epätoivo iskee, kun toinen ohjaaja lähtee tai muut infrastruktuurin tukirangat
pettävät. Aika yksinkin näissä tilanteissa on oltu, varamiehiä ei ole. “Pienet kynttilät“ ja turvapai-

kat ovat joskus vain näköalapaikkoja isompiin ongelmiin ja kuiluihin yhteiskunnassa.

Jatkuva vastuu nuorista oli monille huutavan vaativaa. Kovan marginaalin kanssa temput eivät
auta. Vetäjien voimavarat ovat rajallisia – monia tarvittavia aikuissuhteita ei voi “yksillä proggiksilla

korvata”. Kokemusta ja ammattitaitoa henkisten (poikien itkukohtaukset) ja kulttuuristen (skinhead-

asenteet) vaikeuksien analyysiin ja johtopäätöksiin tarvitaan. Tilan antaminen nuorille ei riitä: pitää

olla muuntautumiskykyä syliksi, dialogiksi ja vastustajaksi. Lisäksi talous painaa.

Mahiksenkin epävirallisuus vastuullistaa kansalaisia. Ymmärtäminen on kehällistä, projektit eivät

valmistu koskaan, niiden mahdollisuudet ja tuskaisuus ovat läsnä yhtä aikaa. Ehtiikö ja osaako

ymmärtää, heittäytyä mukaan ja elää dialogissa: ohjaajien ja nuorisoryhmien toiminnan logiikat ja

horisontit ovat niin erilaisia, “osasinko oikein tulkita nuorten sanoman?” Näitä hankalia voimatto-

muuskysymyksiä pyrittiin avaamaan seuraavalla kysymyksellä:

Entä kielteinen tai omaa voimattomuuttasi eniten paljastava kokemus? (Loppuarvio vetäjille) Kun
reissuille ei lupauksista huolimatta lähtenyt kuin yksi nuori. Mahis-illoissa käymättömyys, jos en joka
ainoa kerta itse lähettänyt tekstiviestiä: Mahis klo 18.00. N59-68/ Nuorten kurittomuus ja huono kielen-
käyttö, meni paljon aikaa kurinpitoon N59-68/ Vaikeaa pitää “näppejä erossa“ suunnittelusta ja koulutuk-
sesta M69-74/ Saan kontaktin näihin nuoriin. Maailmamme olivat hyvin erilaiset. N58/ Kun ryhmä uhkasi
hajota kesän aikana. Jokaisella oli omat kesätyöt ja muut menot. N69-74/ Vaikka saatiin vanhemmat
mukaan apureiksi toimintaan, niin ehkä vähän yllätti, kuinka vähän jotkut vanhemmat olivat lopulta kiin-
nostuneita projektista... N75-78/ En ollut mies. Pojilla otti koville kun minä pärjäsin paremmin kuin he
“perinteisissä miesten lajeissa” N69-74/Nuoret pääsi liian helpolla enkä osannut komentaa oikealla taval-
la töihin säilyttäen iloisen leirihengen, koska tärkeä ohjaajahenkilö jäi pois ja työnjako muuttui viime
metreillä... N59-68/ Aikaa oli liian vähän – nälkä kasvoi syödessä M59-68/ Hyväksyä se tosiasia, että joko
otan koko projektinharteilleni tai luovun koko hankkeesta N59/ Kova halu tehdä työ liian nopeasti M58/
Nykynuorten kanssa toimimiseen tarvittaisiin paljon välittäviä aikuisia jolla olisi aikaa nuorille N59-68/
Syyslomalla piti olla tapaaminen. Pojat olivat kateissa. Soitettiin kotiin, ei oltu kenenkään kotona. Vih-
doin yksi vastasi kännykkäänsä. Pojat olivat jossain mökillä ryyppäämässä. N69-74/ Ryhmätyöskente-
lyyn vaikuttaa jokaisen panos, ja tärkeämpänä ohjaajan. N75-78/ Kerran jätin yhden lupauksen täyttämät-
tä – epähuomiossa, korvasin asian N69-74/ Erään ryhmäläisen vaikea perhetilanne ja itsemurha-ajatukset
N59-68/ Ehkä se, että jatkoa ajatellen en ole ollut kyselemässä keikkoja N59-68/ Täsmällisyyden puute,
sovituista kellonajoista lipsuminen N58/ Aikaa oli loppujen lopuksi vähän ja vaikeasti sovitettavissa.
N75-78/ Ei. Molemminpuolinen ryhmän tuki esti ongelmat N85-87/ Vastuun jaon vaikeus N59-68/ Sovi-
tut asiat nuorten kanssa eivät aina olekaan varmoja M59-68/ Nuorisotyö on nykyään suurten ongelmien
edessä (ei liity projektiin) M59-68/ Yövalvominen N69-74/ Nuorten vanhemmat eivät arvostaneet tai
luottaneet nuoren tekemisiin N69-74/ Ryhmän kokoaminen oli vaikeata, en tavoittanut ihan niitä joita olin
ajatellut. N58/ Suunnittelua ei voinutkaan jättää täysin poikien harteille vaan ohjaajaa tarvittiin ryhmän
koon elämisen ja projektin syistä M59-68/ Osasinko oikein tulkita nuorten sanoman? M59-68/ Yksilöta-
solla tapahtuva aktivoituminen M59-68/ Joidenkin nuorten tupakointi. Vanhemmat keksivät mitä ihmeel-
lisimpiä juttuja lapsiensa puolusteluksi. “Ei meidän lapsi polta tupakkaa. Se söi karkkia ja se näytti tupa-
kanpoltolta.” N79-81/ Yksi nuori lopetti koko touhun ja rupesi seurustelemaan alkoholistin kanssa. N59-
68/ Olin varautunut selvittämään vaikeita ongelmia, niitä ja voimattomuuden tunnetta ei kuitenkaan tullut
N59-68/ Ryhmän jäsenten kotien välinpitämättömyys! N59-68/ Tietyssä määrin rajojen näyttäminen N79-
81/ Emme suunnitelleet yhdessä paljon mitään.N75-78/ Muutama alamäki viinan kanssa. N58/ Se, kun
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kerhoon ei tullutkaan ketään, eivätkä he edes ilmoittaneet sitä. Oma tunne oli se, että tämäkö on ryhmäm-
me merkitys... N69-74/ “Vaikuttaminen” tyttöjen elämässä isoa roolia näytteleviin asioihin, kuten tupa-
kointi, alkoholin käyttö, vanhemmat eikä niin mallikelpoiset poikaystävät, tyttöjen ja heidän vanhempien-
sa välit N69-74/ Joidenkin isojen poikien itkukohtaukset leikin tiimellyksessä, jolloin ei tiennyt miten
suhtautua N59-68/ Ryhmän hajoaminen loppuvaiheessa. Mutta asioille ei voi mitään, nuorilla oli jo muita
menoja N75-78/

Tuntuiko joskus siltä, että olet tekemisessä omien kykyjesi kannalta liian suurten ongelmien kans-
sa? Jos tuntui, niin miten___(Loppuarvio vetäjille): Ehkä sovittelutilanteissa ja parhaiten toimivien
ratkaisujen...löytämisessä. Kärsivällisyyttä lisää. N75-78/ Ei M59-68/ Totuus tyttöjen omista käyttöker-
roista ei tullut selväksi N69-74/ EI. N58/ Alkuaikoina kun ei saanut riittävää kontaktia luotua N59-68/
Työmäärän kaksinkertaistuminen kiristi hermoja - nuorten kotien kanssa pärjäsin kyllä – ja sai oman
perheenikin ajoittain ihmettelemään tilannetta. N59/ En tuntenut, vaikka kyse oli itsetuntoryhmästä N69-
74/ Olisin toivonut vanhempia mukaan enemmän lasten touhuihin N59-68/ Päinvastoin... N75-78/ Var-
masti jokainen jossain vaiheessa elämää kokee riittämättömyyden tunnetta. Usein pyydän silloin apua.
M59-68/ Ryhmän ulkopuolella heihin ei saanut kontaktia alku vaiheessa M59-68/ Siinä mielessä kyllä
että ei osaa mennä ristiriitaisen nuoren ristiriitaisen pään sisään, kun logiikka, johdonmukaisuus ja tunteet
eivät ole samoja kuin itsellä. N59-68/ Taloudellinen vastuu rankkaa onnistumisesta... painoi välillä aika-
lailla N59-68/ Osasinko oikein tulkita nuorten erilaisia eleitä ja sanomia? M59-68/ Huomaan, etten pysty
sitoutumaan parivuotisiin juttuihin tai edes vuoden aikajänteellä ja minun pitäisi olla aikuinen! Ongelmiin
olen sosiaalityöntekijänä tottunut, mutta en enää halua uhrata niille aikaani. N59-69/ Pelkäsin huonojen
tapojen leviävän niiden keskuuteen, joilla niitä ei ollut. N59-68/ Kyllä tuntui! Esim. Osalla ryhmän jäse-
niä oli varsin voimakas skinhead-asenne! Suhtautuminen vaikeaa: muuten meni hyvin, mutta tämä ‘välis-
sä’ N59-68/ Filosofisesti ajatellen useinkin, mutta yrittää kannattaa aina M58/ Itkukohtausten selvittely ja
jatkotoimenpiteet N59-68/ Toinen pojista ei innostu mistään. Inhoaa koulutyötä. Luulin, että Mahis antaa
hänelle mahdollisuuden, mutta ketään ei voi pakottaa... N59-68/
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XIV MAHIS-TUTOREIDEN TOIMINTAKULTTUURIT

Kahdeksan toimintakulttuuria

Seuraava kuvio erittelee kahdeksan eri toimintatavan avulla Mahis-ryhmien kulttuureja. Sa-

malla se spekuloi ja analysoi toimintatapojen keskinäisillä suhteilla, asettaa niitä vastakkain jon-

kinlaisiksi vastakohdiksi ja rinnakkain ikään kuin lähisukulaisiksi. Koulu(luokka)mainen oppimi-

nen asettuu henkisenä kurinalaisuutena ja tilakollektiivisuutena fyysistä leikinomaisuutta ja sen

sisältämää sosiaalista olemista vastaan (leikillä on aina vakavat sääntönsä). Työnteonomainen itse-

kuri, instrumentaalisuus ja aikataulut asettuvat sosiaalista dimensiota ja sen itsetoteuttavuutta ja

välitöntä interaktiivisuutta vastaan. “Learning by doing” -käytännöt ja induktiivinen oppimispro-

sessi asettuvat kulttuurista abstraktia ilmaisuvoimaa ja laajemmalle yleisölle mietittyä merkitystä

vastaan. Seikkailu, selviytyminen ja rajakokemus asettuvat ‘henkilökohtaisina puhdistumisina’

paikallista ja yhteiskunnallista vaikuttamista vastaan, mikä vaatii yleensä ohjelmallista ja vastusta-

jarintamista tietoista yhteistä sosiaalista aktia tai interventiota. (Vrt. inspiraatiolähteinä, esim. Ha-

bermas 1978; Palonen 1993.)

Kunkin toimintakulttuurin sektorissa on esitetty vetäjien arvio tavan käytännöstä. Ensimmäinen

positiivinen (+) luku kertoo kuinka moni vetäjä uskoo jälkikäteisarviossaan toimintatapaan hyvänä

tai erittäin hyvänä juttuna. Jakoviivan oikealla puolella on esitetty alkuvaiheen vastaava odotusar-

vo, kuinka moni ohjaajista arvioi toimintatavan (erittäin) hyväksi. Suluissa myönteisen arvion ala-

puolella on ilmaistu kunkin toimintarepertuaarin heikkous ja tehottomuus (vetäjän arvio: heikko

tai ‘ei lainkaan’ myönteistä muutosmerkitystä) siten, että vasemmalla on jälkikäteisarvio ja oikeal-

la ryhmien alkutaipaleen odotusarvot.
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Toimintarepertuaarien jako: onnistuminen

koulu(luokka)maisesti

organisoidut oppimistapahtumat

paikallinen ja yhteis-

kunnallinen aktiivisuus

sosiaalinen tila,

terapia, ilmaisu

seikkailu, selviytyminen,

rajakokemus, provosoituminen

learning by doing

työnteonomainen itsekuri,

aika, suoritukset

kulttuurinen

ilmaisu

fyysinen, urheilun, pelin ja

leikinomainen ilmaisu

ja yhdessäolo

+63 / +77

(-12 / -3)

+32 / +14

(-31 / -58)

+33 / +26

(-24 / -30)

+26 / +60

(-40 / -12)

+79 / +70

(-4 / -15)

+65 / +81

(-9 / -9)

+66 / +73

(-10 / -7)

+55 / +48

(-31 / -27)
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Toimintakulttuurien muuttuva suosio ja  sopivuus

Kuvio kiteyttää hyvin toimintarepertuaarien suosion. Sosiaalisen toiminnan ajatus on Mahis-vetäji-

en käsissä arvostetuin ja luotettavin ulottuvuus, ryhmähengen ja (klassisen työnmaailman dimensiota

rikkovan) keskustelun paikka ja etenemistapa. Tämä (yleinen) näkökulma on parantanut asemaansa

toimintatapana ja se pettää harvoin: sovellukset ovat harvoin heikkoja tai vaikutuksettomia. Suosion

taustalla on tietenkin myös toimintatyylin abstraktisuus, se on yleisnimi nuorten yhteisöllisille pyrki-

myksille, niiden tukemiselle ja siihen liittyvälle refleksiivisyydelle. “Tekemällä oppii” toiseksi on-

nistuneimpana menetelmänä on viimeisimmän vuosikymmenen aikana Suomessakin opittu ei-luok-

kahuone-opetukseen ja ei-todistus-hierarkiaan motivoituneiden “ei-lyyramaisteri-kisällien” (ks. Paak-

kunainen 1995) keskuudessa suosituksi noussut repertuaari. Sen onnistuminen on kuitenkin vähäi-

sempi kuin odotukset, mitä todistaa myös sen arvostelun kasvu Mahiksen aikana. Työttömien kes-

kuudessa viritetty malli ei pure dynaamisempiin ja nuorempiin vapaa-aikaryhmiin.

Fyysinen urheilu ja peli ovat menettäneet keskeisimmän myönteisen toiminnan paikan oppimis-

tapojen joukossa. Sillä on nähtävästi helppo avata peli ja leikki, jotka kuitenkin saattavat prosessin

kuluessa kypsyä ja muuttua muiksi toimintarepertuaareiksi, sosiaaliseksi keskusteluksi, rajakokemuk-

siksi ja itsekurillisimmiksi jutuiksi. Seikkailun ja provosoitumisen repertuaari on myös jonkin ver-

ran menettänyt suosiotaan menestyksellisenä strategiana; voi olla, että sen muodikkuus ja julkisuus

temppuna saa monet puhumaan siitä ja odottamaan ihmeitä, joissa sitten petytään. Työnteonomai-
nen itsekuri on noussut toimintamuotona Mahiksen vetäjien käsitteistössä ja vain osin se selittynee

sillä, että juuri järjestäytyneet ryhmät ovat jaksaneet vastata intensiivisesti jälkimmäiseen kyselyyn.

Mahis-prosessissa voi nähdä laajemminkin jonkinlaisen paluun takaisin traditionaalisiin työ-
muotoihin: vaikka perinteiset ja ‘tolkut’ toimintamuodot eivät saakaan takaisin hegemoniaa – työn,

koulun ja yhteiskunnallisen kansalaisuuden itsekurilliset periaatteet parantavat asemaansa sosiaali-

sen työmuodon kanssa! Ehkä voidaan myös puhua reflektiosta, hakemisesta ja toisaalta järjestyk-

senomaisten ja mielikuvitusta sekä pelinomaista etenemistä vaativien repertuaarien välillä. Joku

muodikas kasvatusfilosofi voisi puhua järjestyksen ja auktoriteetin paluusta. Tämän aineiston edessä

tällainen johtopäätös on kuitenkin hätiköity.

Koulumallin mukainen itsekurillinen nuorisotyön muoto on noussut väheksytyimmästä ase-

mastaan selvästi: ehkäpä tämä suosio liittyy työpajojen tapaan, jossa huomattava osa syrjäytymis-

vaarassa olevista nuorista saattaa siunauksellisilla foorumeilla innostua itsekurillisista kokeiluista

ja onnistumisista, huomata “leikistä ja ilkunnasta luopumisen” edut (N69-74) ja luopua ainakin

hetkeksi mielihyväperiaatteen mukaisesta elämysmetsästyksestä instrumentaalimpien ja itsevalis-

tuksellisten juttujen suuntaan (Paakkunainen 1995).

Paikallinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä kansalaisosallistumisen repertuaarit ovat oh-

jaajien pohdiskelussa nousussa. Tällä voi olla yhteytensä ekologisten teemojen ‘hiljaiseen arvoval-

lankumoukseen’ Mahis-prosessissa ja elämänpoliittisissa valintatilanteissa. Projekteissa nuoret ovat

saattaneet tulla tietoisiksi omien valintojensa (riski)yhteiskunnallisesta ja eettisestä vastuusta sosiaa-

lisessa ja ekologisessa mielessä (esim. Venäjä-yhteydet, kierrätys ja ympäristönparannushankkeet).

Kulttuurisen ilmaisun odotettu kavalkadi on Mahiksessa saanut nolon lopun: sen onnistumi-

nen on laskenut puoleen ja 40 %:ssa projekteja sen toimintakeinojen vaikutukset ovat olleet heik-

koja tai mitättömiä. Kuten sosiaalisenkin tapauksessa myös kulttuurisenkin repertuaarin määritte-

lytilanteessa ollaan vaikeiden rajausten edessä: mitä kulttuuri sulkee tässä sisäänsä? Vastaukset
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puhuisivat kuvan, tekstin, arkkitehtoonisten muotojen (rakennusten ja tilojen rakentaminen/kun-

nostaminen) ja median ilmaisun taidoista. Nämä hankkeet ovat varmasti kunnianhimoisia ja niiden

sovellukset marginaalin varjossa ja vaarassa tulee olla tarkoin harkitut.

Toimintakulttuurit versus arjen ongelmat?

(Epä)onnistumisten analyysi saattoi jatkua ryhmissä esimerkiksi sen miettimisellä, miten nuorten

arjen ongelmien luonne voisi heijastua ryhmien sisällöissä ja tilanteiden rakenteluissa. Pääsääntöi-

sesti keskustelut olivat pedagogisia (?) ja niissä pyrittiin toiminnallisiin ja omakohtaisiin johtopää-

töksiin. Monellakaan keskustelulla ei ollut yhteyttä toimintarepertuaarin kehittämiseen. Seuraavat

tekstifragmentit osoittavat, että kehittämismahdollisuuksia on.

Millä tavoin mietitte läpikäytyjen asioiden ja toimintojen yhteyttä nuorten arjen ongelmiin? (Esim.
tavoitteellisen ja motivoidun toiminnan yhteyttä koulumotivaatioon ja -lintsaukseen) (Vetäjien jäl-
kiarvio)  Kun on kiva yhteinen harrastus ja tavoite, se auttaa kestämään pikku hankaluuksia arjessa N75-
78/ Rikkaat ja antoisat keskusteluhetket antoivat eväitä terveen minäkuvan rakentamiselle ja itsetunnon
kehittämiselle ja sitä myöten kaikkiin arjen ongelmiin ... Ympäristön vanhanaikaisuus ongelmana. N75-
78/ Nuorilla veto-oikeus... käytiin useita keskusteluja... nuorisotyössä on paljon käyttämättömiä resursse-
ja... N59/ Vastuuntuntoisuuden kautta M59-68/ Ryhmäkeskustelulla ja henkilökohtaisilla keskusteluilla
N58/ Irti kaupunkikuvasta – ajatukset muualle! M59-68/ Hyvä kokemus ja yhteishenki auttaisi nuoren
näkemään itsensä OK-tyyppinä N59-68/ Keskustelua toimintojen lomassa ja uusia yhteyksiä “mukaviin”
viranomaisiin N59-68/ Annoimme nuorille kokemuksen siitä, että he ovat hyviä tyyppejä ja että me ohjaa-
jat todella pidämme heistä. Tavoitteena oli itsetunnon vahvistamista onnistumalla ja yhdessäolemalla ja
tekemällä... N75-78/ Keskustelimme perusturvallisuudesta, nukkumaanmenoajoista, käytöstavoista yms
... Tämän päivän vanhemmilla on liikaa työtä tai liian vähän – ei aikaa satsata omiin nuoriin N59-68/
Omaa ryhmää koulun pinnareille... Järjestöistä olisi saatava vankempi tuki... ja töitä syrjäytyneiden kans-
sa! M59/ Puhuimme usein koululintsaamisesta ja yritimme antaa eväitä ja vahvistusta. Vaihdoimme koke-
muksia, katsoimme videolta aiheeseen liittyviä ohjelmia N59-68/ Lähinnä pohdittiin mahdollisuuksia vai-
kuttaa asioihin ja päihteiden käyttöä N59-68/ Liian pitkä puhe tähän kirjoitettavaksi – keskustelin ja nuo-
ret itse oivalsivat N75-78/ Rehellistä keskustelua. Käsittelimme esimerkiksi lintsausta todellisten esimerk-
kien perusteella (nuorten luokkatoverit, minun luokkatoverit jne.) N79-81/ Syy-seuraus. N75-78/Keskus-
telukertoja opitusta, saavutuksesta N58/ Koulumotivaatio lisääntyi. Tulevaisuus alkoi kiinnostaa. N58/
Joustava ajattelukyky lisää mahdollisuuksia N69-74/ Emme miettineet millään tavalla N75-78/

Toimintatapojen onnistuneisuus

Seuraava taulukko erittelee toimintatapojen (vasen pystyrivi) onnistumista vetäjien keskuudessa

edellistä kuviota tarkemmin. Onnistuneisuus tarkoittaa tässäkin “myönteisiä liikahduksia ja muu-

toksia nuorissa” ja arvosanojen skaala on erittäin hyvä/hyvä/hankala arvioida/heikko/ei lainkaan.

Toimintatapojen tarkemmat kategoriat selviävät kysymyslomakkeesta (ks. liite: Aloituskysely ve-

täjille). Kaksi oikeanpuolista pystysaraketta kuvaavat sitä, miten onnistuminen on tapahtunut (a)

“tavallisessa ryhmässä” (jossa on 0 - 40 % marginaalinuoria tai syrjäytymisvaarassa) ja (b) “margi-

naalissa” (missä on 40 - 100 % syrjäytymisvaarassa olevia nuoria). Jos ryhmän kanssa on onnistut-

tu jonkun toimintatavan kanssa (erityisen) hyvin, se on taulukossa huomioitu plussalla ja keski-

määräistä heikompi menestys miinuksella. Näiden kahden rivin tiedot ovat tilastollisesti osin ky-
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seenalaisia, mutta suuntaukset on varmistettu tapauskohtaisella avovastausten luennalla ja testiris-

tiintaulukoilla.

Toimintarepertuaarit ja niissä onnistuminen sekä erot ryhmän syrjäytyneiden määrän mu-
kaan (TAULUKKO XXIV)

%apatatnimioT -uklA
oivra

niättire
ävyh

-uklA
oivra
ävyh

-uklA
oivra

alaknah
aonas

-uklA
oivra

okkieh

-uklA
oivra

ie
naaknial

-utuetoT
nenim

-illavat
asses

-utuetoT
nenim
-igram

assilaan

uluoK 3 11 72 44 41 - +

-siethyajnenilakiaP
etiolanenillannuk

3 22 44 32 7 + -

usiamlineniruuttluK 61 44 82 01 3 ++ --

ipponenilaaisoS 41 65 32 7 1

ilep,uliehrU 92 15 01 7 3

uliakkieS 03 34 12 3 3

irukesti/öyT 51 33 62 42 3 + -

iippoällämekeT 72 05 12 1 2 - +

Erot “tavallisten” ja “marginaaliryhmien” välillä ovat yllättävän epäselviä. Näyttäisi siltä, että vetä-

jät ovat osanneet harkita toimintarepertuaarin ja -intensiteetin sekä -volyymin korrektilla tavalla

suhteessa ryhmän nuorten elämänhallintaongelmiin. Näin ei suuria eroja onnistuneisuudessa pääse

repeämään ja syntymään. Toisaalta, ohjaajien arvostukset ja odotukset ovat heterogeenisia ja sitou-

tuvat aina erityiseen nuorisoryhmään omalakisine ongelmineen. Tässä on kuitenkin pakko luottaa

vetäjien subjektiiviseen harkintaan siitä, millaiset muodot saavat aikaan positiivista muutosta nuorten

keskuudessa; koko Mahis-ideahan perustuu räätälöidyille ja ryhmäspesifeille hankkeille.

Ryhmät, joiden toimintapiirissä on vähemmän syrjäytymisvaarassa eläviä nuoria on onnistunut

kulttuurisilla impulsseilla ja ilmaisutavoilla. Tulkinta on johdonmukainen siinä mielessä, että kult-

tuuriset ilmaisukompetenssit täytyy olla jo valmiiksi harjoiteltuja, olemassa eräänlaisena kulttuuri-

pääomana – Mahis-ryhmä ei voi niitä yhtäkkiä taikoa esiin tai vapauttaa. Työkurinomaiset projektit

vaativat myös enemmän hallittuja ryhmiä, jotka rakentuvat paremmin sellaisten miksattujen nuori-

soryhmien varaan, joilla on vähemmän vaikeiden elämänongelmien nuoria. Myös elämänvalinto-

jen etiikkaa läpikäyvät projektit ja ympäristöhankkeet ovat “tavallisempien” ryhmien arsenaalia.
Tiukemmin elämänvaikeuksien kanssa toimiviin nuoriin sitoutuneet ryhmät ovat sitoutuneet
työpajarepertuaariin ja yllättäen myös kouludisipliiniin. Jälkimmäinen viitannee ongelmiin

säilyttää auktoriteettia ja hallintaa kevyimmillä repertuaaleilla ja turvautumista “raskaampaan” luo-

kanopettajan tilanhallinnan käteen ja ääneen.
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Mahis-tutoreiden toimintakulttuurien jälkiviisauksia

Seuraava kuvio ‘mittaa’ toimintarepertuaarien onnistuneisuutta jälkikäteisarviossa (loppuvaihe)

edellistä kuviota tarkemmin. Oikeanpuoleiset pystyrivit kuvaavat, kuinka ryhmädynamiikaltaan

toimiva (yhteisen oppimisen mahdollisuuteen luottava) ryhmä menestyy eri toimintakulttuureissa

ja kuinka toimintakokoonpanoltaan hankala (ongelmien ja riskien kautta etenevä tai riskialtis ja

hankala) ryhmä on omaksunut erilaisia toimintatapoja.

Toimintarepertuaarit ja niissä onnistuminen sekä erot ryhmädynamiikan toimivuuden
mukaan (TAULUKKO XXV)

%apatatnimioT --uppoL
oivra

niättire
ävyh

-uppoL
oivra
ävyh

-uppoL
oivra

alaknah
aonas

-uppoL
oivra

itsokieh

-uppoL
oivra

ie
naaknial

-ämhyR
-anyd
akkiim

ävyh

-ämhyR
-anyd
akkiim
alaknah

uluoK 3 92 73 12 9

-siethyajnenillakiaP
etiolanenillannuk

3 13 34 51 9 +

usiamlineniruuttluK 01 71 13 72 31 +

ipponenilaaisoS 91 06 81 4 0

ilep,uliehrU 12 54 62 5 4 +

uliakkieS 91 74 42 7 3 +

irukesti/öyT 7 74 61 72 4 + +

iippoällämekeT 71 64 82 4 5 +

Erot ryhmädynamiikaltaan erilaisten ryhmien välillä ovat häilyviä. Tämä osoittanee sitä,
että ryhmien kokoonpanot ovat olleet funktionaalisia eli kokoonpanon, toimintasisältöjen ja
muotojen laadun ja määrän suhteen tasapainossa. Näin ei silmiinpistäviä eroja onnistumisen

suhteen ole päässyt syntymään. Joitain oppimissuuntia sentään voi nostaa esiin. Seikkailuryhmät

ovat onnistuneet tarkoituksenmukaisesti vaikeiden nuorten kanssa ja selvän konkreettiset työura-

kat ja projektit tilankunnostamisineen ovat osuneet oikeaan rakoon, kun ne ovat mobilisoineet pal-

jon elämänvaikeuksien kanssa painivia nuoria (poikia). Tällaiset projektit ovat joskus myös uudis-

taneet paikallista ilmapiiriä ja yhteiskunnallisia suhteita. Samoin nämä nuoret ovat olleet mukana

yhteiskunnallisesti perustelluissa tuotanto- ja projektitehtävissä. Kansalaisyhteiskunnassa työ on

edelleen arvossaan. Sen suoritusten sankaruudet antavat myös marginaalille tilan kelpoisuuden ja

aloitteellisuuden osoittamiselle.

Hiukan yllättävää on se, että fyysiseen toimintarekisteriin ja työ(paja)kulttuuriin sitoutuneet ryhmät

ovat toimineet yhteisen toimintatahdin löytäneissä ryhmissä. Urheilu ja työ voivat olla yhteistyössä
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onnistuneiden ja miksattujen ryhmien kanssa hyvä toimintatapa sekä tie ryhmän dynaamiselle ete-

nemiselle. Kulttuurinen ilmaisu vaatii tässäkin yhteisiä pelisääntöjä ja kulttuurista harjaantumista.

Kohti jälkimoderneja arviointitapoja: ryhmäänny, tunne, äänestä!

Toimintarepertuaarin rinnalla kannattaa pohtia myös ryhmien itseymmärryksen (itserefleksiivisyy-

den) toista puolta: “Miten aiot tai aiotte arvioida ryhmänne toiminnan tuloksia?” (Aloitusky-

sely vetäjille; rengasta kaikki tärkeät pointit)

Toiminnan tulosten arviointitavat (TAULUKKO XXVI)

%ennoulninnioivrA nedierotut-sihaM
asseehiavsutiolasutiomli

neimlegnoneivätletiräämneilaknahnenimenete(itsesilläräämniknetoJ
)ässedenedietsaahaj

41

naakumnediettiovatajnejovranejuttidhopitsesilludaaL 22

ätsedyysiävytyytajatsesimutsinnonannimiotälledyysileimiskynämhyR 55

nenimathakiilnedium:assesimattukiavassesillannuksiethyallesimutsinnO
ääekrätno

8

allesimutnarapnejotiatajnejykyknämhyR 05

ajiloanakumnikukatoj,ässävyhileimniknimmekipyykännenimutsinnO
)'erusaelp',siliif(eekokesti

86

ajassesimokkirnejojarneimonajiloanakumyykännenimutsinnO
)'sudhalok',uliakkies(ässesimättily

74

tavutsialaneesyktaisanejratenomässim,anuvsaknetsumekokatiiritsiR 01

aneskumekokaipareT 11

nylettisäknejuttujaj'äniriipirevak',änösiethyanesilaaisosanetuU
analitanesillavrut

84

Vain muutama prosentti (1 - 3 %) Mahis-tutoreista suoraan tokaisee, etteivät he arvioi aktiivisuuttaan,

kenenkään kanssa. Useimmiten ryhmän evaluaatio tapahtuu “yhdessä nuorten kanssa” (67 %). Jos-

kus vetäjä ja laajempi verkko toimivat tässä (itse)arvioinnissa yhdessä (16 %) ja eräissä aloitteissa

jälkikritiikki jää yksin vetäjän niskoille (13 %). Enemmistö siis jatkaa ryhmänä toimimista myös

loppuarvioinneissa, tulosten läpikäynnissä.

Ryhmäfiilis yltää komeasti arvioinnin ja evaluaation tasolle asti! Määrälliset ja dogmaattisen tu-

losvastuulliset arviointitavat jäävät sivuun ja laadullisempi ja arvoja pohtiva kritiikki hakkaa sen mennen

tullen. Ryhmän kompetenssien muutosta läpikäyvä ja onnistumisesta demokraattisesti päättävä ja

äänestävä toimintatyyli perinteisillä tavalla vastaa ko-operatiivisia perinteitä ja pitää yllä ryhmähen-
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keä. Siinä voi kuitenkin olla dogmaattisen tulkinnan tai kollektiivisen tiukkapipoisuuden vaara.

Sen sijaan useimmat muut käytetyt itsearvioinnin keinot ja repertuaarit viittaavat irtonai-
sempaan ja vastuullisempaan yksilöllisyyteen – riskiyhteiskunnallisempaan ja jälkimoder-
nimpaan suuntaan. Irtonaisuus, elämyksellisyys ja tunteiden tunnustaminen ovat nousseet esiin

eikä niitä tarvitse pyytää anteeksi. Yksioikoiset ja määrälliset, edistykselliseen kasvutapahtumaan

tähtäävät sekä demokraattisesti tasapäistävät periaatteet saavat rinnalleen haastavia periaatteita.

Jopa elämänpoliittiset pohdiskelut – arkisia itsestäänselvyyksiä uudelleentulkitsevat jutut ja yhteis-

kunnalliset väliintulot ja vastustajakokemukset – ovat esillä, joskin vaatimattomasti.

Onnistuminen uuden sosiaalisen yhteisön ja ongelmien käsittelytilan luomisessa merkitsee mo-

nien tiukkojen ja kollektiivisten normien ylittämistä tai niiden keventymistä. Rajoja ja konventoita

voidaan myös rikkoa ja tästä voi tulla yksi arvioinnin kysymys. Kun tähän dynaamiseen toiminnal-

lisuuteen ja ongelmien kohtaamiseen liitetään vielä jälkimoderni peruskokemus (pleasure-periaa-

te), jossa toiminnasta saatua mielihyvää voidaan purkaa toiminnan analyysin osana, ollaan jo suo-

malaisittain uudenlaisessa nuorisoaloitteessa, jossa eivät järjestyssäännöt ja viralliset kollektiiviset

ohjelmat liikoja paina. Nuorisoaloitteet ja niiden elastinen verkostomaisuus näkyvät siis toiminta-

sisällöissä aina evaluaatioperiaatteita myöten. Uusyhteisöllisyys ja mielihyväperiaate elävät tässä-

kin yhdessä.
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XV PAIKALLINEN YHTEISTYÖ: JÄIKÖ JÄLJELLE
MUUTA KUIN LÄMMIN KÄSI?

Verkoston muodostaminen ja sen ongelmat

Siihen toimijasuhteiden tasoon, jossa tarkastellaan yhteistyöverkkojen ja epämuodollisten kumppa-

nuussuhteiden merkitystä toiminnan menestyksellisyyden kannalta liittyvät ohjaajien ja nuorten li-

säksi epäviralliset auttajat, tukihenkilöt sekä institutionaaliset ja kolmannen sektorin toimijat. Pienet

Mahis-ryhmät toimivat pitkälle henkilösuhteiden varassa, koska institutionaaliset kontaktit ja päätök-

senteot vievät aikaa ja resursseja. Uusien toimijatyyppien esiinmarssi Mahiksessa on selvä:  kansa-

laisyhteiskunnan epäviralliset paikalliset toimintapiirit ja henkilöverkot ovat vapautuneet ja tulleet

mukaan. Instituutioiden välillä ei ole tapahtunut dramaattisia uusia ratkaisuja. Joidenkin ihmisten

kanssa on hallintosektoreista, ammateista ja hierarkkisista asemista piittaamatta lähdetty hommiin.

Toimijaroolien vahvuudet ja ongelmat ovat tuttuja verkostotoiminnan 1990-luvulta. Henkilöi-

den ja yksityisten kansalaisten sosiaalisen pääoman varassa ja Mahis-verkon turvassa tapahtunut

prosessi ei ole tarvinnut kolmannen sektorin ja julkisten toimijoiden voimasuhteiden koettelua ja

suunnittelua kollektiivisessa mielessä. ‘Action!’ on motto ja jotkut yksilöt vastaavat siihen. Verk-
ko ei voi olla jarru tai demokraattis-hallinnollinen prosessi. Jos se muuttuu siksi, vaikeudet
alkavat. Monia tukkoisuuksia ja ongelmia ilmenee käytännössä, kuten seuraavat ongelma-avaami-

set osoittavat. Koulu tuntuu seurakunnan ohella avautuneen uusin tavoin. Nuorisovoimi on usein

ollut infrastruktuurina tai ammattilaistoimijana paikalla, mutta mustasukkaisuutta ja ongelmapis-

teitäkin löytyy. Informaali toimintaperinne ei noin vain voi uhata virallista repertuaaria. Pienuutta

ja pieniä kynttilöitä ei aina nähdä merkityksellisenä – “volyymit ja universaalit rakenteet puhuvat”.

Myös julkisen sektorin ja järjestöjen piirissä on kiireensä. Kuten aiemmin esiinnostetut Mahis-

tutoreiden täydet kalenterit ja rajalliset elämänkuviot osoittivat, yksi perusongelma Mahis-hankkei-

den pyörittämisessä liittyi sosiaalityön ylipursuaviin tehtäviin ja hektiseen työtapaan sekä aktiivisuu-

den kasautumiseen. Sopiiko vapaaehtoinen autonominen Mahis rauhoittavine keitaineen ja ryh-
mäfiiliksineen hektiseen markkinamaailmaan ja sitä korjaavan sosiaalipuolen kiireiseen ohjel-
maan ja aikatauluihin? Pieni on periaatteessa kaunista, mutta mottoa on helpompi toteuttaa henki-

lökohtaisissa keskiluokkaisissa ratkaisuissa kuin sosiaalisesti vastuullisissa projekteissa.

Seuraavissa vastauksissa on kartoitettu yhteistyöverkon mobilisointia
ja kohdattuja vaikeuksia:

Miten paikallisten ja epävirallisten toimijoiden kanssa rakennettu yhteistyö on sujunut? Ovatko
yhteistyösuhteet saaneet lisää voimaa ja uusia muotoja hankkeen aikana? (Ohjaajakysely) Yhteistyö
poliisin, nuorisotyön, ym. instanssien kanssa parantunut selvästi M59-68/ Ei ole alueen “omaan” kaupun-
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gin nuorisotyöntekijään toiminut lainkaan. Muihin toimii loistavasti. N59-68/ Nuorisotoimisto tuli muka-
vasti vastaan tukemaan hanketta. Saimme vuokra-alennusta ja muutenki “henkistä” tukea... enemmän
kuin seurakunnan taholta. N75-78/ Koulun johto on tullut mukaan toimintaan, pelitilaisuuden järkkäämi-
seen M58/ Terveyden edistämisen keskuksen kanssa oikein hyvin. N59-68/ ON - myönteistä. Kunnassa
ihmiset ovat iloisia kun kuntalaiset ovat aktiivisia N59-68/ Mukana olleet yhteistyötahot toimivat hyvin
M59-68/ Parin opettajan kanssa itää yhteistyön siemen, edustamme eri kouluja...SPR ja Srk saattavat olla
mukana jatkossakin. Lisäresurssit tarkoittavat meillä kyllä lähinnä rahaa ja vaivannäköä sen kanssa...
Verkottumisen/tiedonjaon kautta tieto toiminnoista/projekteista leviää ja kohtaa kiinnostusta ja luo uusia
yhteyksiä ja yhteistoimintakumppaneita ja synnyttää uutta toimintaa... N59/ Yhteistyö toimii molempiin
suuntiin ja viestintä pelaa. N69-74/ Uusia henkilösuhteita tullut – jotka perustana uusille kylähankkeille,
aika ei tahdo riittää N58-68/ Tilan vuokraajat kutsuivat esittäytymään erääseen palaveriin ja vetivät maton
alta: eivät ilmoittaneet aikataulumuutoksesta! Pettymys suuri. N69-74/ Yhteistyö koulun kanssa on tiivis-
tynyt ja tullut luonnolliseksi! N59-68/ Väliin hyvin, joskus takkuillut, joskus sitä pidetään itsestäänsel-
vyytenä N75-78/ Olemme tehneet yhteistyötä kahden paikallisen yhdistyksen kanssa N58/ Hanke osoitti
muille tahoille, että nuorten kanssa yhdessä tekeminen ja kokemukset onnistuvat N69-74/ Hyvin ja raken-
tavasti, rohkaisten. Yhteistyösuhteille on tullut toiselta osapuolelta lisää painoarvoa. Mukana ovat olleet
mm. Koulu, srk., sosiaalitoimi, kylpylä, kaikki innolla mukana oman kunnan nuoria auttamassa, kunnan
nuorisotoimi ja vanhempainyhdistys. N58/ Sosiaalitoimi tarjosi kirjoiltaan erään tytön keskusteluryhmään
ja lupasi päälle tilat. Se oli hieno juttu. N75-78/ Putken pää on avattu M59-68/ Toivottavasti jatkan yhteis-
työtä Nuorten Akatemian ja ehkä Terveyden edistämisen keskuksen kanssa N59-68/ Ongelmanuorten
kyvyt voisi ottaa lähtökohdaksi jotain normaalia rutiinitoimintaa suunniteltaessa ja saada siten erilaista
painotusta mukaan ja se voisi innostaa muitakin nuoria N59-68/ Yhteistyötä pyritään jatkamaan koulun ja
koulutoimen suuntaan. Sieltä ei kuitenkaan suuria satsauksia ole luvassa. Myös poliisin kanssa yhteistyötä
pyritään jatkamaan. Seuraavaksi täytyy tutkia ulkopuoliset sponsorit esim. paikallinen suuryritys. M59-68/
Jatkoyhteistyömahdollisuudet: yöjalka, kunnallinen nuorisotyö M59-68/ Toki resurssien yhdistäminen kan-
nattaa; saadaan tiloja, työvoimaa, materiaali “ilmaiseksi” käyttöön.. On suunniteltu kanttiinin pitoa leireillä
ja tapahtumissa... uusia mahdollisuuksia vähemmillä työntekijäresursseilla... M69-74/ Kyllä se on vahvista-
nut entisiä yhteistyösuhteita paljonkin N59-68/ Yhteistyö ulkomaisen seurakunnan kanssa on uutta. Muualta
he saavat rahaa, mutta meiltä venäjänkielisiä nuoria jotka antavat katulapsille aikaansa. N59-68/ Moitteeton-
ta yhteistyötä, useat mukana myös taloudellisesti N79-81/ Yhteistyö on sujunut hyvin. Asuinalueen muut
asukkaat ovat nyt ehkä enemmän sinuja nuorten kanssa ja tukivat mainiosti projektia mm. ilmaisilla neuvoil-
la N75-78/ Yhteistyö on sujunut kivuttomasti ja mm. virastossa on tullut esiin uudenlainen suhtautuminen tai
mahdollisuuksien kokeilu yhteistyössä koulumaailman kanssa. N59-68/

Mitä vaikeuksia yhteistyössä on ollut? Vanhanaikaisuus, mutta nuoret etsivät yhteistyöseurakuntia N59-
68/ Ei yhteistyövaikeuksia tällä kertaa... M59-68/ Ennen tilojen saamista, poliitikkojen vakuuttaminen
nuorisotilan tarpeellisuudesta... N58/ Ei mitään vaikeuksia. N58/ Joillakin henkilöillä ei kemiat toimi
keskenään. Viranomaisilla burnoutia yms... Toivottavasti kunta jatkaa jotenkin ryhmän toimia N75-78/
Nuorisojärjestöillä ei ole yleensäkään tarpeeksi työntekijöitä... N59-68/ Toimintatavat voivat olla hieman
erilaisia eri toimijoilla, mutta ei niistä tullut ongelmaa... M69-74/ Aluksi oli vaikeuksia päästä luottamus-
suhteisiin yhteistyökumppaneiden kanssa koulun piirissä, mikä viivytti... vaikea löytää yhteiset linjat...,
mutta koulu, kaupunki seurakunta – joku saattoi innostua... M75-78/ Nuorisotyöntekijä on vaikeuttanut
ryhmän toimintaa kaikilla mahdollisilla keinoilla. Viimeisin tempaus: hän alkoi pitämään kerhoa samois-
sa tiloissa samaan aikaan ryhmän Mahis-illan kanssa. Ennen Mahis-kerhoa suhteet olivat erittäin hyvät.
N59-68/ Pari yhdistystä eivät ole paljonkaan olleet kiinnostuneita ... N58/ Valokuvauskerhon toiminta
lakkasi N69-74/ Ulkomailla mukanamme olleen kuvaajan kanssa yhteistyö ei sujunut toivomallamme
tavalla ja siksi jouduimme rajoittamaan hänen osallistumistaan projektiin Suomessa. N59-68/ Minua kat-
sottiin vähän kummajaisena Mahis-projektissa, koska olen opettaja. Koulumaailman ja nuorisotyön välil-
lä tuntuu olevan yllättävä juopa (muuallakin kuin Meillä) Olisi päästävä eroon “minun alue” -ajattelusta ja
tehtävä töitä yhdessä. M59-68/ Ensin jotkut vähättelivät näin pientä projektia M59-68/ Vastuu; ei kuulu
oikeastaan kellekään, silti moni sohlaa mukana... M59/ Aktiivisuus ratkaisee, ei pullonkaulat: vaikeuksia
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ei ole ollut. N59-68/ Yhteistyöongelmat ovat Suomen eri tahojen välillä lähinnä siinä, että osa työryhmäs-
tä ei ole voinut käyttää aikaansa tai sitoutua hankkeeseen. N59-68/ Koska postin tiloihin oli alunperin
kaavailtu kapakkaa. Jotkut asukkaista olivat nuorisotilaa vastaan. Aiheutti jonkin verran elämöintiä. N75-
78/ Aikataulujen sopiminen ja virka-aikojen sopimattomuus aiheuttaa päänvaivaa, mutta niistäkin selvi-
ää. N59-68/

Mitä jatkoa on odotettavissa? Nuorten hurjat odotukset!

Enemmistö Mahiksen ryhmistä haluaa jatkaa toimintaansa eri tavoin ja “haluaa edelleen kohdata

uusia tsemppejä ja aktiviteetteja” (N79-80). Usein nämä ideat ja jo valmiit suunnitelmat verkotta-

vat mukaan myös yhteistyötahoja. 56 % ohjaajista on hankkeiden loppuvaiheissa “miettinyt
valmiiksi tai jo toteuttanut jatkoa hankkeelle”! Valmiuksia ja motivaatiota löytyy! Tässä suun-

nittelussa on ollut usein mukana (26 %) myös oman kattojärjestön, Mahiksen tai viranomaisten

edustajia. Huomattavan monesti jatkon suunnittelu on tapahtunut yksilöllisesti – “nuorten elämänpol-

kuja on rakennettu räätälöiden” (17 %). Vain joka neljäs ohjaaja ja ryhmä on kokonaan vailla jatko-

suunnitelmia.

Tässä tulevien yhteisten ja henkilökohtaisten askelten valinnassa on toimijoiden ajattelua avitta-

neet seuraavat tiedot tai odotukset. Nuoret ovat saaneet vetäjien mukaan lähitulevaisuuttaan varten

seuraavanlaisia eväitä (jälkimmäisenä suluissa nuorten vastaavat “eväsarvio”-terveiset): lisää tär-

keitä kavereita (46 %/46 %), uskoa vanhempiin ihmisiin kuten hankkeen vetäjiin (74 %/31 %),

eväitä elämänongelmien ja valintojen ratkaisuun harrastusten kautta (48 %/27 %), eväitä koulutus-

valintoihin (21 %/16 %), eväitä työelämää varten (13 %/18 %), uskallusta ja tietoa ottaa yhteyttä

viranomaisiin ja sosiaalityöntekijöihin (20 %/14 %), “jäivät mukaan Mahikseen tai johonkin muu-

hun järjestettyyn toimintaan” (29 %), oppivat säännölliseen toimintaan ja järjestyksenomaiseen

elämään (31 %/24 %). Lisäksi nuorten peruseväs liittyi kokemukseen välittämisestä ja uudesta

elämänsisällöstä. Tukijalat ovat olemassa ja ne muodostuvat Mahis-projektien innostuneesta toi-

minnasta, yhteistyöstä ja opeista. Aikuisauktoriteetin merkitys nousee tässä esiin uudella tavalla;

nuoretkin pitivät sitä kaverisuhteiden rinnalla tärkeimpänä eväänä.

Jatkoprojektien luonne viittaa edelleen ryhmäprojekteihin, ja niistä on puhuttu yhteisinä kollek-

tiivisina toimintoina. Tiimihenki ja kollektiivisuus kantavat suunnitteluun asti, hyvässä ja joskus

hiukan ahdistavassakin mielessä. Tiedot uskosta henkilökohtaiseen, nuorille räätälöityyn jatkoon

(vetäjät 7 %/nuoret 13 %) ja yhteiseen suunnitteluun – “suunnittelimme yhteistä jatkotoimintaa”

(44 %/50 %) – osoittavat, että odotukset elävät vallankin nuorten ajatuksissa. Nuorissa elää tarve

jatkotoimintaan, mitä Mahis-ryhmät eivät voineet tyydyttää. Osin jatko on jäänyt (turhankin) avoi-

meksi. Utopioissa ja lupauksissa pettyminen tulee olla “sopivan kokoista”; jos pettymys ylittää

turhautumisen rajat, se on vaarallista. Ristiriitaiset tiedot jatkon luonteesta osoittavat jatkovalinto-

jen heterogeenisuutta, keskeneräisyyttä ja jonkinasteista epävarmuutta. Nämä seikat voivat olla

myös hedelmällisen toiminnan jatkon dynaaminen alku. “Jos ryhmänvetäjä on järjestämässä
uutta projektia, olivat ryhmän jäsenistä kaikki halukkaita uudestaan mukaan.”

Seuraavat nuorten vastaukset kertovat muutamista henkilökohtaisista ja yhteisistä sopimuksis-

ta, mutta useimmat jatkopolut ovat auki tai valitsematta:
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Suunnittelimme minulle henkilökohtaista jatkotoimintaa? (Nuorten loppuvaihe) Koulussa henkilö-
kohtainen jatkosuunnitelma P86-/ Viikonlopputapaamisia, jossa suunnittelimme ensi kesän leirejä T84/
Oma koulunkäynti suunnitelma P85/ Pelaamme ensi kesänäkin P84/ Toiminta jatkuu tyttöryhmätoiminta-
na T84/ Menen ohjaajaksi ensi vuonnakin T85/ Että luottamus ei ole itsestäänselvyys T83/ Ei varsinaisesti
suunniteltu, mutta keskustelimme silloisesta toiveammatista (nyk. Tulevasta ammatista)T85/ BMX-kerho
P83/ Juttelimme jatkosta. Niin että voisi tulla keikkoja ja niitähän sitten tuli P85/ EI ONNEKSI! T84/ Ei
mitään. P84/ Jotain asioita. Kysyttiin ollaanko kiinnostuneita. Mitään ei olla vielä suunniteltu. T83/ Kyllä,
voisin joskus ruveta samanlaisen kokkikerhon vetäjäksi, koska mulla on taitoja ja tietoja, mutta se ei
varmaan onnistu, koska olen 14-vuotias? T86-/ Uusia leirejä.P83/

Suunnittelimme yhteistä jatkotoimintaa? Ehkä teemme uuden leirikoulumatkan keväällä P86-/ Olemme
halukkaita ja valmiita järjestämään tapahtumia ja toimintaa. P84/ No, suunnittelemme seuraavaa tapahtumaa
T85/ Kai luultavasti T85/ Mahdollista ensi kesän leiriä T84/ Jatkaa ryhmää samalla tavalla P84/ Retkiä ja
uusi Rock tapahtuma T84/ Avoimien ovien vetäminen P84/ Venäjänmatkailua T81/ Kaikenlaista hauskaa
kuten pizzallakäyntiä, askartelua yms. T84/ Uusi Rock tapahtuma, Nuorisotalon kunnostaminen P84/ Ryh-
män toiminta jatkuu P85/ Ei vielä ainakaan P82/ Toiminta jatkuu tyttöryhmätoimintana T84/ Ei mitään
erikoista, vaikka kokemukset olivat ainutlaatuiset T83/ Ehkä leirikoulu keväällä P86-/ Kevytmoottoripyörä-
kerhoa??? P85/ Jos ryhmänvetäjä on järjestämässä uutta projektia, olivat ryhmän jäsenistä kaikki halukkaita
uudestaan mukaan. T84/ Nuorten leiri järjestetään joka vuosi T85/ Uutta matkaa Lappiin, ja teemme nuori-
sotilat entistäkin viihtyisemmiksi T84/ Retkiä P86-/ Aktiivista liikuntaa T86-/ MIKSI EI VOI jatkaa toimin-
taa tai saada sinne lisää väkeä! T85/ Uutta projektia. Lähinnä 15-17 v. tytöille. T83/ EI. Se olisi saanut jatkua
pitempään!! T84/ Toinen matka jonnekin. P84/ Olemme kaikki ystäviä ja jatkossakin tapaamme toisiamme
T81/ Jos nuorisotalo vastaanottaa uuden neuvovapaaehtoisen niin kansainvälinen toiminta jatkuu nuorisoti-
lassa T85/ Bändikonsertti onnistui hyvin joten jatkamme niiden järjestämistä T85/ Järjestämme jatkokurssin
ryhmällemme nyt syksyllä T83/ Kerhonpitoa... T83/ Voimme mahdollisesti järjestää retken uudelleenkin
T83/ Uusia demoja ehkä tulevaisuudessa oma pitkäsoitto... ongelmana oma köyhyys P85/ Opin luottamaan
juttuihin ja ihmisiin... se kesti vain sen 6 kuukautta T86-/ Uusi projekti (oivaltamisesta) P84/ Harjoituksia ja
pelejä P83/ Leirinohjaajakurssi P83/ Ei tietoo viä T84/ Jotain P83/
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Mahiksen uudet toimijasuhteet – reformeja!

Mahiksen sateenvarjon ja sen kaltaisten toimintojen tulevaisuuden kannalta kannattaa panna visus-

ti mieleen seuraavat ohjaajien ajatukset tulevaisuuteen liittyen:

Onko toiminnan kautta tarkoitus saada aikaan muutoksia lapsi- ja nuorisotyön toimijoiden
yhteistyössä ja luoda näin uusia toimijasuhteita? Valitse itsellesi keskeisimmät.
(TAULUKKO XXVII)

)%teskuatsav-ällyK(tinappmuknesajsotuuM -sihaM
nedierotut

ylesyksutiola

-sihaM
nedierotut

ylesyksutepol

assnaknediekknahneivatsuojnedium,ällyK 91 61

itsesilävniasnakassnaknediekknahnedium,ällyK 9 11

assiettiupnötsejräjnamo,ällyK 11 12

assnaknejötsejräjneiveloassamelo,ällyK 33 62

assnaknediojimiotnirotkesnennamloknedium,ällyK 01 31

assnaknediojimiotnetsillannukiatnetsikluj)iloup(,ällyK 63 53

neskumiktutitnioivraiatneitkejorpittolip,nejuliekokoktaj,ällyK
ässeleim

02 01

nöhöytsiethyajniiskotuumaulahätsiytireiE 24 03

Komeaksi lopuksi voi nostaa esiin ideoita ja elastisen verkostotyön laajentamishankkeita. Vain

kolmasosa ohjaajista oli tyytyväinen menneen toiminnan tai sen muotojen äärellä. Monet hapuile-

vat tulevaisuuteen ja ovat jo tehneet uusia aloitteita. Lähipiirin järjestöt, institutionaaliset toimijat

ja henkilöt ovat mukana ammateista riippumatta. Jotkut haluavat myös lisää dynamiikkaa, pilotteja

ja kriittistä arviointia ja kokeilua, toiset haluavat lisää avaruutta ja kansainvälisiä hankkeita. Mikä

sen komeampaa? Marginaalista puhutaan nykyisin entistä kansainvälisimmin termein, miksei myös

kansainvälisistä “globaaleista sateenvarjoista” ja globaaleista interventioista, “pikku-chansseista”.

Keskustan ja periferian ristiriidat sekä globaalin yksilön ja eristäytyjän vastakohdat ja kansainväli-

set haasteet odottavat meitä riippumatta kansallisista rajoista.
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XVI YHTEENVETO

Dynaamiset Mahis-ryhmät  uudistavat järjestö-Suomea:
epäviralliset ja joustavat ryhmät pärjäävät elämän syrjässä

Tämä on Mahis-kampanjan (1998 - 2000) arviointitutkimuksen yhteenveto. Kirkon Yhteisvastuu-

keräyksen ja Nuorten Akatemian organisoiman ja tukeman Mahiksen tavoitteena oli saada aikaan

epävirallisia ja verkostomaisia nuorisoprojekteja, jotka toimisivat vaikeassa elämäntilanteessa ole-

vien 13 - 17-vuotiaiden nuorten vapaa-ajan projekteina. Ajatuksena oli antaa nuorille toiminnalli-

nen mahdollisuus, ‘mahis’. Monipuolisten toimintojen tuli tukea nuorten elämänhallintaa. Organi-

saatio pystyi inspiroimaan ja taloudellisesti tukemaan (3000 mk/projekti) kansalaishankkeita. Ma-

hiksen sateenkaariorganisaatio on onnistunut koulutuksellaan ja kevyillä mobilisointitavoillaan

rekrytoimaan kaikkiaan noin 600 Mahis-tutoria ja yli 500 toteutuneen hankkeen kautta on kes-
kimäärin kymmenen nuoren ryhmissä ollut mukana yhteensä 6000 nuorta.

Ryhmät elivät koko ajan. Ne olivat vapaamuotoisia ja epävirallisia verkkoja ja aloitteita. Toi-

minnan myötä myös virallisemmat hankkeet vapauttivat toimintamuotojaan elämyksellisempään

ja sisällöllisempään suuntaan. Mahis-ryhmistä jäi pois reipas kymmenesosa nuorista, joista joka

toisen tilalle tuli uusi nuori. Vaikka muutamat vinkit toiminnasta tulivatkin viranomaisilta, ryhmät
kerääntyivät yhteen yksilöllisten verkostojen ja vetäjien inspiroimina, usein myös “itse ainut-

laatuinen toiminta imi mukaansa”. Vaikka moni Mahis-tutor oli hyvin koulutettu sosiaali- tai nuo-

risotyön ammattilainen, he liikkuivat rohkeasti epävirallisissa yhteyksissä. Kolmasosa vetäjistä tuli

instituutioiden ja virallisen yhdistystoiminnan ulkopuolelta ja he toivat ei-ammatillisen ja ei-insti-

tutionaalisen lisän nuorisotoimintaan.

 Mahis-hankkeista muodostui pienimuotoisia aloitteita – pikku kynttilöitä pimeään – jolloin

niiden epävirallinen muoto, vapaa aikataulu ja nuorten omat ajatukset vapauttivat juttujen dynamii-

kan. ‘Pienten kynttilöiden’ politiikasta, sisäisestä elämänhallinnasta, oli mahdollista avittaa nuoria

myös ulkoisemman elämänhallinnan (koulutus, asuminen, ihmissuhteet) ongelmien käsittelyyn.

Yli puolet projekteista oli verkostomaisia, epävirallisia ja ainutkertaisia, eivätkä instituutioiden

(järjestöjen, kuntien, seurakuntien tai puolijulkisten organisaatioiden) aloitteet muistuttaneet yh-

distysrekisterin jäykkiä rakenteita tai normeja. Myös aikataulut elivät ja projektit kestivät kuukau-

desta lähes vuoteen. Varsinkin nuoret jäivät odottelemaan jatkoa Mahikselle.

Erityisesti 14 - 15-vuotiaat nuoret ovat löytäneet Mahis-hankkeet. Tytöt ovat Mahiksen maail-

massa osoittautuneet poikia dynaamisimmiksi ja he hiukan hallitsevat tätä perinteisesti poikatyön

toimintatapaa. Lähes joka kymmenes Mahis-nuori elää koulutus- ja työelämän ulkopuolella
ja joka kolmas on uusi tulokas suomalaiseen järjestö- ja verkostoelämään. Vaikka monilla

Mahis-nuorilla oli vaikeuksia, he suhtautuivat elämäänsä loppuhaastattelussa toiveikkaasti tai vä-

hintään odottelevasti.

Joka seitsemäs nuori kertoi, että hänellä on sellaisia elämänhankaluuksia, joita voidaan ratkoa
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ryhmässä ja lisäksi neljännes pohti elämänvaikeuksiensa luonnetta. Ohjaajien mukaan yli 40 %:lla
nuorista oli selviä elämänhallintaongelmia, joita rohkaistiin kohtaamaan ja ratkomaan ryhmissä.

Sekä elämäntoiveikkuus että ongelmien käsittely ja ratkominen lisääntyivät Mahiksen aikana. Nuoret

oppivat uusin tavoin harkitsemaan ja realistisesti erittelemään elämänvaikeuksiaan ja odotuksiaan.

Toiminnan haasteet ja (epä)onnistumiset sekä uudet kaverit avittivat uudenlaisia suhtautumistapo-

ja elämään. Marginaalilla ja syrjässä ololla voi olla valoisat puolensa, toiminta voi olla positii-
vista ja hauskaa. Ryhmissä toimintamuodot vaihtelevat radikaalisti ja tällä oli harkittu yhteytensä

syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrään hankkeissa. Se vaihteli tuntuvasti kymmenestä yh-

deksäänkymmeneen prosenttiin.

Mahis antoi nuorille autonomisen ja vapaan keskusteluyhteyden, lujan yhteishengen sekä konk-

reettisia toimintoja, joissa oli mahdollisuus onnistua ja epäonnistua. Hyvin erilaisilla

toimintarepertuaareilla päästiin käsittelemään sosiaalista niukkuutta ja köyhyyttä, monenlaisia päih-

deongelmia sekä lainrikkomuksiin ja kotiin liittyviä vaikeuksia. Yllättäen myös henkisesti oireile-

vat nuoret, koulupudokkaat, koulussa häiriköivät ja kiusaamisesta kärsivät koululaiset sekä yksi-

näiset nuoret löysivät tiensä Mahikseen. Sateenkaariprojektin aloitus- ja rekrytointivaiheessa kyet-

tiin välttämään vaikeuksissa olevien nuorten leimaaminen tai kohteellistaminen syrjäytyneinä ja

normalisoitavina nuorina. Lähtökohtana oli jo kampanjan ideointivaiheessa nuorten omat arvot ja

fiilikset. Herkkäliikkeisillä räätälöidyillä ja dialogisilla toimintamuodoilla ohjaajat ovat luoneet

nuorten identiteettejä kunnioittavat yhteydet nuoriin. Nuorten kontekstit ja omimmat elämän-
merkitykset heijastuvat toimintasisällöissä, joilla rikotaan elämän aiempia rajoituksia ja on-
gelmakehiä.

Monilla Mahis-hankkeilla on mennyt lujaa. Ainutkertainen toiminnallisuus, epävirallinen
muoto ja dialogisuus kiehtoivat nuoria ja ohjaajia. Nuorista suurin osa uskoo omaan päätöksen-

tekomahdollisuuteensa: ryhmissä nuoret ovat löytäneet konkreettisia osallisuuden muotoja ja mo-

net ovat oivaltaneet uusien yksilöllisten eettis-poliittisten valintojen merkityksen luonnonsuojelus-

ta ja sosiaalisesta välittämisestä aina kansainvälisiin ohjelmiin asti.

Vetäjät antavat ryhmille ja nuorille kouluarvosanan hyvä ja nuoret kiittävät hankkeita ja vetäjiä.

Monet nuoret kiintyivät vetäjiinsä ja saivat heidän kanssaan äänensä kuuluviin. He saivat ohjaajilta

myös aikuisen turvan ja näpäytyksiä tai läksytyksiä “elämän tolkusta ja järjestyksestä”. Erilaiset

ryhmien kokoonpanot ja vuorovaikutusongelmat on ryhmissä kohdattu, mitä voidaan pitää Mahik-

sen realistisena tavoitteena. Ongelmista on myös kyetty puhumaan. Enemmistö ryhmistä (60 %) on
löytänyt yhteisen oppimisen mahdollisuudet ja monet aloitteet ovat kehittyneet ongelmien, ryh-
mäytymisten ja riskien kautta (13 %). Joissain ryhmissä isot ongelmat ovat revittyneet ja
“ovet paukkuneet” (10 %) nuorten jättäessä ryhmän.

Hankkeiden toimintamuodot ovat olleet heterogeenisia harrastusten valintaongelmista, tyttö-

ryhmistä ja remontti- ja retkiryhmistä aina suvaitsevaisuus- ja raittiusprojekteihin saakka. Sosiaalista

tilaa ja ilmaisua etsivät ryhmät ovat kasvattaneet suosiotaan Mahiksen aikana. Samoin muodikkaat

“learning by doing” -kokeilut ovat olleet inspiroivia. Fyysiset urheilun ja pelin muodot ovat suosittu-

ja, mutta hyvinä toiminnan aloituskeinoina ne on myöhemmin sivuutettu esimerkiksi työhankkeiden

ja seikkailuretkien tieltä. Kulttuurisen ilmaisun repertuaarit eivät ole kestäneet Mahiksen testissä.

Yllättävää on, että työn ohella tavoite koulunomaisesta itsekurista ja paikallisista yhteiskun-
nallisista aloitteista on lisääntynyt sateenvarjoprojektin kuluessa. Järkevä toiminta on arvos-

saan. Samalla hyvin menestyneet poikien työurakat (esim. nuorisopaikkojen kunnostaminen) eivät
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merkitse vain työnomaisen itsekurin ja autoritaarisen komennon omaksumista vaan sosiaalista viestiä

siitä, mitä nuoret pojat voivat saada aikaan tilaa saadessaan.

Toiminnallisuus ja ryhmähenki sekä elämykselliset tunneasteikot ovat olleet nuorille kaikki kai-

kessa. Jopa toiminnan loppuarvioinnissa käytetään ryhmän yhteisiä arviointimenetelmiä, jotka ei-

vät ole perinteisen tulosvastuun mukaisia. Nuoret miettivät uusyhteisön onnistunutta muotoutu-

mista, ristiriitojen ja rajojen kohtaamista ja tunteita; suosituin arviointitapa on jälkimoderni
pleasure-periaate, mielihyvän kokemuksen esittäminen. Mahis on ollut useimmille ainutlaatui-

nen toimintatapa ja paikka, mikä ei olisi mahdollistunut ilman Mahista ja sen antamaa taloudellista

tukea. Tästä korvaamattomasta tuesta lähes kaikki nuoret ja ohjaajat ovat samaa mieltä.

Ainutlaatuisen kaveri- ja keskustelupiirin lisäksi Mahis-projektit on mielletty positiivisen ja it-

seisarvoisen puuhastelun, pelin ja leikin tyyssijoiksi, joissa myös henkilökohtaiset henkiset
pahanolontunteet tulevat käsitellyiksi. Ryhmissä erityisesti ryhmähenki parantaa itsetuntoa
ja usein toimii myös terapeuttisesti. Jotkut nuoret näkevät ryhmän myös pakopaikkana tai tur-

hanaikaisena asioiden vatvomisena, jolla ei pyritä mihinkään todelliseen tavoitteeseen tai jossa

vain lätistään turhanpäiväisiä. Muutamat nuorista myös kokevat tulleensa silmätikuiksi tai elämän-

tavoiltaan häirityiksi. Pieni ryhmä mahislaisia ei ole löytänyt projekteistaan tarpeeksi radikaalia tai

elämyksellistä meininkiä.

Mahis-vetäjät ovat usein julkisen sektorin ammattilaisia, 25 - 40-vuotiaita naisia (75 %). Miehi-

set sukupuolikulttuureja yhdistävät toimintamallit ovat selvästi lisääntyneet Mahiksen aikana.

Ammattilaisuuteen ja naiseuteen liittyvät myös kampanjan yksipuolisuuden ongelmat. Ammatti-

laisuus saattaa peittää alleen kansalaisaktiivien ja kansalaisyhteiskunnan epävirallisten verkkojen

mahdollisuuksia. Toisaalta kiinnostavat syrjäytymiseen ja nuorisotoimintaan liittyvät aloitteet nou-

sevat Suomessa useimmiten julkisten instituutioiden sisältä tai liepeiltä ja tämä perinne on dynaa-

misen feminiinistä. Miesten puute Mahis-tutoreina saattaa jättää piiloon monia poikien tar-
peita ja miehisiä identiteettiongelmia tai niiden ratkaisukeinoja. Miesten määrä on kuitenkin

kasvussa eivätkä jo mukana olevat ole ammattitaitonsa hallitsevia jääriä, vaan monissa ryhmissä he

ovat osoittautuneet hulluiksi kokeilijoiksi tai tyttöryhmien vetäjiksi.

Mahis-vetäjien viralliset taustat ovat osaltaan helpottaneet vaikean työmuodon vastuukysymyk-

siä. Ammattimaiset ohjaajat ovat olleet dynaamisia ja ammatillisen motivaation lisäksi heitä on

ajanut hurjiin suorituksiin myös yksilöllis-eettiset valinnat ja vakaumukset, eivät niinkään perintei-

set maailmankatsomukselliset tai uskonnolliset traditiot. Osaltaan nämä tekijät yhdessä Mahik-
sen varovaisuuden ja hektisen liikkeellelähdön kanssa ovat sulkeneet epäsovinnaisia ja en-
nakkoluulottomia ratkaisuja ja osallistujia ulos. Ehkä vastaavissa yrityksissä kannattaa tarkasti

ja sitkeästi rakentaa yhteyksiä olemassa olevien epävirallisten marginaaliverkkojen ääripäihin ja

paikallisiin konteksteihin: nuorisopomoilla, grillimyyjillä tai varjossa elävien verkkojen ja järjestö-

jen aktiiveilla saattaisi olla monia uusia aloitteita.

Eettinen yksilöllistyminen, elämänvalintojen tilanteellistuminen ja halu etsiä konkreettisista

kontekteista uudenlaisen heittäytymisen ja vastuun paikkoja on myös Mahiksen voima: toiminta

antaa tilaa uudenlaiselle sosiaalisuudelle, jossa painoa saa myös vetäjien kokemukset ja heidän
koulutuksensa, elämänvaiheensa sekä ammattinsa eettis-poliittiset valinnat. Tähän eettiseen

tilaan liittyy Keski-Euroopastakin tuttu ajatus siitä, että aktiivien toimintamotivaatio selittyy enem-

mänkin yksilöllisen elämänvaiheen ja -intentioiden avulla kuin laajemmasta sosiaalisesta ryhmä-

taustasta käsin. Mielenkiintoista oli myös se, etteivät hankkeiden mielikuvituksellinen kehittely ja
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yksilöllinen liikkumatila ole ristiriidassa sosiaalisen vastuullisuuden tai solidaarisuuden kevyiden

periaatteiden kanssa.

Siirtymä tämäntyyppiseen ajatteluun ohjaajien keskuudessa on selvä, vaikkeivät he käytäkään

elämänpoliittista sosiologistista käsitteistöä. Nuorten ja ohjaajien motivaatioperustojen rinnakkai-

seen tarkasteluun liittyy myös jännittävä mahdollisuus: molempia viehättää Mahiksen henki ja va-

paus, mikä tukee taidollisia elämänpyrkimyksiä ja antaa tilan sosiaaliselle välittämiselle. Tämä
sama-askelisuus, yhteennivoutuvat arvot ja yksilöllisen ja yhteiskunnallisen yhdistäminen
antavat Mahikselle paljonkaivattua synergiaa, sosiaalista mobilisaatiovirtaa ja dynamiikkaa.

Molemmat perustavat tahot ovat etsimässä uusia kevyitä yhteisöllisyyden saarekkeita, pakotta ja

mielikuvituksella, jolloin myös omat ongelmafiilikset ja taidot voivat – synnittä ja häpeilemättä

– olla esillä.

Mahis avasi monia suomalaisen nuorisotoiminnan ongelmakohtia ja subjektiivisia kasvattajan

rajoja. Usein Mahis-tutoreiden vastauksissa palattiin suomalaiseen tapaan vakavan ammattilaisen

suojakilven taakse. Yllättävän monet ohjaajat uskoivat olemassa oleviin autonomisiin taitoi-
hinsa ja pärjäämiseensä: professio voi olla myös suojakilpi.

Hyvin pian Mahis-organisaation muodostuessa toimintaperiaate rakentui väljän rekrytoivan ja

opastavan koulutustapahtumaverkon ja viestinviejäjoukon ympärille. Rekrytoinnissa, motivoinnissa

ja koulutustapahtumissa kyettiin turvaamaan marginaalityön vaatimat erityiskyvyt, diskvalifioimaan

liian hurjat aloitteet ja samalla pitämään yllä nopeasti kasvavaa ja reagoivaa sekä ekonomistisen

monipuolista verkostoa. Tässä onnistuttiin hyvin: muutamien kuukausien aikana “polkaistiin pys-

tyyn” verkosto, koulutusringit ja ensimmäiset tukipäätökset Mahis-ryhmille. Myös julkisuus, kir-
kon vahva läsnäolo ja moderni rohkeus marginaalin elämäntapojen edessä tukivat dyna-
miikkaa.

Mahis eli erityisesti lehdistössä. Sen kampanjat, aloitusvaiheet ja paikalliset ‘täpit’ heijastuivat

selkeästi palstamillimetrimäärissä. Hanketta koskeviin lukuisiin uutisjuttuihin on saatu sekä ohjaa-

jan että nuoren ääniä. Yllättävän monia juttuja on myös tarinallistettu: idean, vetäjän tai nuoren tie

hankkeen piiriin ja tulosten tekemiseen. Monessa asiassa Mahiksen pienimuotoiset projektit, toi-

minnan hajauttaminen ja rekrytoitujen ohjaajien autonomia ovat olleet onneksi. Mahiksessa voi-

daan mukisematta puhua monista julkisuuksista. Käytetty kielikuva kertoo tilanteesta, jossa “kaik-

ki kukat kukkivat”. Mahiksessa voi tokaista, että “Mahiksen pienet kynttilät palavat ja lepatta-
vat” näkyvästi myös julkisuudessa.

Ryhmähenki ja tiimimenetelmät olivat Mahis-ryhmissä korkealla, jopa niin korkealla, että
sen saavuttamiseksi uhrattiin myös yksilöllisesti räätälöityjä ja radikaalisti taustoitettuja
hankkeita. Suomalainen kollektiivisuus näkyy ryhmissä. Ohjaajilla on kuitenkin hurjia tulevai-

suuden suunnitelmia. Niissä voidaan ryhmien dynamiikka huomioida entistä eriytyneemmin ja ra-

kennella uusia verkostoja aina “globaaleja Mahiksia” myöten. Useat Mahis-ryhmät jatkavat omin

avuin, mutta Mahiksen sateenvarjon tulevaisuudensuunnitelmat ja koulutusmalli ovat ottaneet op-

pia kokemuksista. Nyt kannattaa keskittyä erityisongelmiin ja -ryhmiin. Päihdetyön ja maahan-
muuttajaongelmien sensitiivinen ja yksilöllinen kohtaaminen on mahdollista Mahiksessa, jossa
on kyetty uudella ja modernilla tavalla vapauttamaan epävirallisen ja ei-ammatillisen kansa-
laisyhteiskunnan voimavaroja.
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Viitteet

1 Yhteisessä luokittelussa ja pohdiskelussa on mietitty ainakin seuraavia ulottuvuuksia: tyypilliset tuote- ja
hyötyrepertuaarit; polut, reitit ja valistus- ja neuvonta-aktit osana koulutus-, työharjoittelu- ja työelämäorien-
taatiota; itseoppimis-, itseorganisoitumis-, seikkailu- ja kokemuspedagogiset sekä “learning by doing” -tyyp-
piset oppimiskokemukset sekä selviytymisstrategiat; epävirallinen oppiminen ja mahdollisuudet oppisopi-
muskoulutukseen tai praktiseen ammattikoulutukseen; ohjaus- ja neuvontajärjestelmien sekä kumppanuus-
ja verkostomallien yhteistyö; elämänmerkitysten, elinmahdollisuuksien ja syrjäytymisen itsekuvan uudelleen-
rakentamisen mahdollisuudet; omaehtoisuuden, autonomian ja “demokratian” itseisarvot; mahdollinen oppi
kansainvälisistä kokemuksista kuten community network- ja community activator -tyyppisistä sekä vihreiden
‘punktuaalisesta’ toimintaperinteistä; uuden teknologian käyttökulttuurit uusien osallistumisasemien ja fyy-
sisiä tiloja rikkovien verkkojen aikaansaamiseksi; vertaisohjaajien ja tutoreiden kokemustenvaihdon realisti-
nen luominen; työpajojen, maahanmuuttajien keskusten, osuuskuntien ja muiden jo olemassa olevien toimin-
takeskusten mahdollisuudet; keskuksen makrotason ja periferian mikrotason toimintakulttuurien kohtaami-
nen ja jännitteet, yleinen ja paikallinen; uusi vahva ryhmäytyminen tai alueellisuus (partikularismi) ja “tiuk-
kapipoiset” nuorisoryhmät; ammattilaisuuden ja arki- sekä “self-made-man” -tietouksien suhde; hankkeen
raja- ja pätevyysongelma, milloin mennään “liian pitkälle” ihmisten arkeen ja privaattiin, ‘sekaantumaan’ tai
huolenpidolla järjestämään, heidän asioitaan ja suhteitaan (sivilisaatiokritiikki). takaisin

2 30. Marraskuuta 1998 sai tukipäätöksen 18 projektia, 26. helmikuuta 1999 sai myönteisen vastauksen 56
‘mahista’, 31. toukokuuta 1999 sai tuen 85 hanketta, 31. elokuuta 1999 myönteisen palautteen sai 22 verkos-
toyritystä ja 30. marraskuuta 1999 mukaan tulivat tutkimusaineiston loput 103 hanketta. Kaikille näille pro-
jekteille (284 kpl) on lähetetty sekä  alku- että loppukysely. takaisin

3  Perusjakaumien relevanssi on ollut helppo arvioida: tutkijalla on keskeiset tiedot kaikista mahisryhmistä,
jotka ovat saaneet tukipäätöksen. Näin vastaajaryhmien ja muiden suhteella voi spekuloida ja lisätä tulkinnan
luotettavuutta. Tutkija on oppinut tuntemaan huomattavan osan vastaajista sekä heidän ryhmistään ja kon-
teksteistaan. Ristiintaulukoissa on käytetty X-toiseen testiä ja niiden erotteluvoiman tulkinnassa on turvau-
duttu myös testikysymysten ja avovastausten apuun. takaisin

4 Useiden ryhmien toimintajakso muotoutui vain 1-5 kuukauden mittaiseksi. Jälkikäteiskysely, joka postitettiin
noin 6 kuukautta tukipäätöksen jälkeen, tuli lähetetyksi useisiin ryhmiin jonkin verran myöhässä.  takaisin

5 Tieto perustuu vetäjien ilmoittamaan ikäryhmäperustaiseen osallistujamäärään ja sen keskimäärän hyväksi-
käyttöön osallistujien kokonaismäärän laskemisessa. takaisin

6 Kun arviot perustetaan vetäjien luetteloon sukupuoliperustaisesta ikäryhmäjaosta, yhteenlaskettu nuorten määrä
on 2350-2400 nuorta. Hankkeiden koordinoijat eivät ole ilmoittaneet kaikkien nuorten sukupuolta, sillä kaik-
kien ryhmien toiminta eri vielä haastatteluhetkellä ollut alkanut. Toisaalta sukupuoliperustainen arvio on
konkreettisempi ja perustuu enemmän realistiseen ja konkreettiseen yksilöjoukkoon. takaisin

7  Vetäjien loppuarvion mukaan 93 nuorta (49 tyttöä ja 44 poikaa) jäi pois toimintajakson aikana.  Vastaavasti
44 nuorta tuli uusina mukaan toiminnan aloitusvaiheen jälkeen (23 tyttöä ja 20 poikaa). takaisin

8 Mahisvetäjien aloituskyselyn tiedot on laskettu tyttöjen ja poikien ryhmäkokoa kuvaavien kategorioiden kes-
kiarvojen avulla (yhteenlasketut tulot kutakin ikäryhmää kuvaavien vuosiluokkien keskiarvon ja nuorten
määrän välillä). takaisin

9 Tutustuessaan raportin  avovastauksiin ja niiden dokumentointiin myöhemmin tässä tekstissä lukijakin voi
varmistua tästä. Kirjoittajat ovat usein juuri 14 - 15 -vuotiaita tyttöjä. takaisin

10 Tekstifragmenttien jälkeen seuraavat T (tyttö) ja P (poika) sekä kirjoittajan syntymävuosi tai -vuodet.
Avovastauksissa ei ole esillä suinkaan kaikki nuorten tekstifragmentit. Kiinnostavat ja ilmaisuvoimaiset

anekdootit, merkitykselliset huitaisut ja virheet sekä tyyppitapaukset on haluttu nostaa esiin. Kaikkien vasta-
usten läpikäyminen tässä olisi tautologista.

Nuorten tunnistamisen estämiseksi paikkakunnat, omat ja muut (etu)nimet ja vastaavat seikat on häivytet-
ty tekstistä. Tilalla on esim. X/KP, missä jälkimmäiset kirjaimet viittaavat tämän kirjoittajaan. takaisin

11 Jos tekstissä esitetään suluissa prosenttiluku, joka viittaa johonkin arvoon, vaihtoehtoon tai kategoriaan ja se
esiintyy näiden kategorioiden jäljessä, se yleensä tarkoittaa, että haastateltavista on vastauksessaan valinnut
k.o. kategorian, siis ruksannut sen. Prosentti ilmaisee näin kyllä/ei -vastausvaihtoehtojen kyllä-vaihtoehtojen
suhteellista osuutta kaikista valitsijoista. takaisin
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Liite 1.

KYSELY MAHISRYHMÄN JÄSENILLE
Tämä kysely on lähetetty Sinulle, joka olet jonkin Suomessa toimivan Mahisryhmän jäsen. Saman kirjeen saavat
pari sataa jonkin vastaavan ryhmän nuorta. Kerättävällä tiedolla tutkitaan sitä, miten ryhmänne toimivat ja saa-
vuttavat tuloksia. Samalla saadun kyselytiedon perusteella pohditaan sitä, mitä voimme oppia hankkeen koke-
muksista. Noin puolen vuoden kuluttua saat uuden kirjeen ja kyselykaavakkeen. Sen tarkoituksena on selvittää,
mitä on tapahtunut puolen vuoden aikana. Mitä kampanjasta on jäänyt käteen?

Vastaamalla autat tutkimusta eteenpäin. Samalla voit vaikuttaa siihen keskusteluun, jota käydään suomalai-
sesta nuorisotoiminnasta.

Haluan tietää nimesi ja osoitteesi sekä mahisryhmäsi nimen, että tiedän kenelle lähetän uuden kirjeen puolen
vuoden kuluttua. Nämä tiedot jäävät vain minun tietooni. Helsingin yliopistolla, missä teen töitä, on opittu, ettei
ihmisten yksityiset tiedot kuulu vieraille. Jos Sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, voit vapaasti ottaa yhteyttä
allekirjoittaneeseen.

Myös ryhmäsi vetäjä saa oman haastattelulomakkeensa. Hän voi auttaa Sinua ja kaveriasi täyttämään teidän
omat kaavakkeenne, mikäli se tuntuu hankalalta. Auttaminen tarkoittaa tässä sitä, että voitte yhdessä käydä läpi
vaikeita kysymyksiä, mutta itse vastaat niihin. Ryhmäsi vetäjä myös antaa Sinulle palautuskuoren, minkä voit
itse postittaa minulle. Näin varmistat sen, ettei kukaan muu kuin Sinä ja minä tiedä vastauksistasi.

LÄMMIN KIITOS JA HYVÄÄ JATKOA TOIMINNALLE!

Helsingissä, joulukuun 3. pnä 1998

Tutkija Kari Paakkunainen
Helsingin yliopisto, valtio-opin laitos
Snellmaninkatu 14C; PL 54
00014 Helsingin yliopisto
P. 09/1918837
Sähköposti: kapaakku@valt.helsinki.fi

Mikä on nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi, mahisryhmäsi nimi (toiminta-ajatus) ja vetäjän nimi?
________________________________________________________________________________________

Rengasta oikea vaihtoehto (numero) ja valitse niistä vain yksi ellei toisin mainita.

Sukupuoli:
1 tyttö
2 poika

Syntymävuosi:
1 1973 tai ennen
2 1974-78
3 1979-80
4 1981
5 1982
6 1983
7 1984
8 1985
9 1986-87
10 1988- jälkeen



110

Koulutus/työ/työttömyys (rengasta kaikki sopivat)
1  peruskoulu suoritettu
2 peruskoulu kesken
3 peruskoulu keskeytetty
4 ammattikoulu suoritettu
5 ammattikoulu kesken
6 ammattikoulu keskeytetty
7 keskiaste kesken tai suoritettu
8 lukio kesken tai suoritettu
9 töissä
10 työtön
11 jokin muu, mikä:_______________________________________________________________________

Onko Sinulla kokemuksia muiden järjestöjen tai kunnan järjestämistä jutuista
(esim. Partio, urheiluseura, kunnan tai seurakunnan leiri):
1  kyllä, missä olen ollut mukana_______________________ ja kuinka pitkään_______________________
2 ei

Miksi lähdin mukaan ryhmän toimintaan: (valitse kaikki sopivat vaihtoehdot)
1 Saan uusia taitoja ja koulutusta
2  Hyödyn siitä (tulevan) työni kannalta
3 Harrastukseni vuoksi
4 Sen  vapaa toiminta viehättää
5 Sen henki ja “fiilis” innostavat  minua
6 Haluan itse ‘heittäytyä’ tällaiseen hankkeeseen ja kantaa siitä vastuun
7 Taloudellinen tuki ja innostavat puitteet innostavat minua
8 Haluan olla mukana auttamassa kanssaihmisiäni
9 Uskon saavani siellä kaveriporukan ja kivan yhteisön
10 Maailmankatsomukseni
11 Muita mahdollisuuksia toimia ei yksinkertaisesti ole
12 Haluan tukea itselleni omien vaikeuksieni vuoksi
13 Koen tällaisen toiminnan henkisenä apuna, mikä auttaa käsittelemään ongelmia

Miten sain tiedon ryhmän toiminnasta:
1 aivan sattumalta
2  tiedotusvälineistä, mistä__________________________________________________________________
3 kavereilta
4 viranomaisilta (esim. nuoriso- tai työvoimatoimistot), miltä________________________________________
5 järjestöstäni tai organisaatiostani, miltä_______________________________________________________
6 ryhmän vetäjiltä
7 vanhemmiltani
8 muualta, mistä___________________________________________________________________________

On harrastustoiminnan opintokirja Sinulle entuudestaan tuttu:
1  kyllä
2 ei

Kuinka tulin ryhmään mukaan:
1 ilmoittauduin itse ja mahduin mukaan
2 ilmoittauduin ja vetäjä valitsi minut
4 ilmoittauduin ja silloinen ryhmä valitsi minut
5  ryhmän vetäjä otti minuun yhteyttä
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6 aiempi ryhmä veti minut mukaan
7 toiminta imi mukaansa
8 jotenkin muutoin, miten___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Minkälaisia uusia asioita  elämässäsi etsit? Voiko ryhmä auttaa tässä?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Mikä on lähin elämäntoiveesi?______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Mitä saat ryhmästä sellaista, mitä et muualta löydä (esimerkiksi kavereita, kivaa toimintaa tai roh-
kaisua...):_________________________________________________________________________________

Voitko itse päättää jostain olennaisesta ryhmän toiminnassa?
1 en
2 hiukan
3 kyllä, miten_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Jos ajattelet ryhmäsi toimintaa – millainen on sen hyvä ohjaaja? Kuvaile tällaista henkilöä:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Onko hankkeella jokin kouriintuntuva tai selvä tavoite: kuten esimerkiksi nuorten kokoontumistilan ra-
kentaminen, kunnostaminen tai käyttöoikeus, tilaisuudet, luontojuttu, media, osallistuminen, ihmisten
herättäminen tai liikkeellesaanti ? Jos on, niin mi(t)kä:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Kun ajattelet mahisryhmääsi ja sen synnyttämää mielikuvaa, mitkä seuraavista vaihtoehdoista sopivat ryh-
määsi: (valitse kaikki sopivat vaihtoehdot; jos mahdollista, tutustu huolellisesti vaihtoehtoihin ennen vastaamista)

1 pakopaikka elämän hankaluuksista
2 puuhastelua
3 saan henkistä mielihyvää ja hoitoa
4 henkistä yhdessäoloa
5 tunteet ja tunnelma on tärkeä
6 keskustelu
7 onnistumisen ja suoriutumisen kokemus
8 kokemusten vaihto ja ongelmien vertailu
9 voi epäonnistua ilman tuskaa
10 saa olla rauhassa
11 kaveri- ja ystäväpiiri
12 perhe
13 kohtalotovereiden kimppa
14 kiva tavata toista sukupuolta
15 rikkoa tuttuja kuvioita ja ennakkoluuloja
16 oman elämänongelmien tunnistaminen
17 seikkailu
18 luovuus
19 innostuminen ärsyttämisen tai kolahduksen jälkeen
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20 peli ja leikki
21 urheilu
22 koulu
23 opintokerho
24 järkijuttu
25 palvelu
26 mahdollisuus niukkuuden keskellä
27 ainutlaatuisuus
28 fiksut menetelmät
29 tekemällä oppii
30 velvoite
31 palkkaa kansalaistyöstä
32 talkoot
33 taitojen kehittäminen
34 palkkatyön kaltainen juttu
35 ympäristön parantaminen
36 uudistus tai maailman muuttaminen

Uskotko ryhmän toimivan sellaisilla tavoilla, joita ei löydä muualta?
1 En usko, miksi ei _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2 uskon, koska juttu on niin vapaa ja elävä
3 uskon, koska se ei ole kankeata ja sillä on sopivat tavoitteet
4 uskon, koska se on meidän ikioma hankkeemme
5 uskon, koska luotamme vahvasti hankkeeseen
6 uskon, koska mukana ei ole opettajia ja muita ammattitietäjiä
7 uskon jostain muusta syystä, mistä__________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Kuinka luottavainen olet tulevaisuutesi suhteen:
1 Hyvin toiveikas
2 Toiveikas
3 Odotteleva
4 Pelokas
5 Hyvin peloissani

Minulla on elämässäni  ongelmia, joita voin selvitellä ja ratkoa ryhmässä? (Jollet koe elämässäsi olevan
isompia ongelmia, siirry seuraavan kysymyksen yli)
1 Kyllä
2 Hankala arvioida
3 Ei

Jos koen, että minulla on edellä mainittuja ongelmia, ne ovat seuraavanlaisia:
1 Olen hiljattain muuttanut maahan tai maahanmuuttajien jälkeläinen
2 kuuluun rotuni tai kieleni puolesta vähemmistöön
3 En aina tule henkisessä mielessä toimeen itseni ja muiden kanssa
4 Olen ruumiillisesti vammautunut tai invalidi
5 Työttömyys haittaa minua
6 Olen keskeyttänyt kouluni ja se tuo omat ongelmansa
7 Minä en ole elänyt omassa perheessäni vaan muualla
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8 Minulla on ollut ongelmia lain kanssa
9 Minulla on asumiseen liittyviä vaikeuksia
10 Toimeentulo-ongelmat ovat merkittäviä
11 Päihteet (alkoholi tai huumeet) kuuluvat liiaksi elämääni
12 Kärsin yksinäisyydestä tai asun alueella jolla ei ole kavereita
13 Olen kärsinyt koulukiusaamisesta
14 Kärsin fyysisestä ulkomuodostani tai oireeni tuntuvat kehossani (esim. anoreksia)
15 Jokin muu ongelma, mikä_______________________________________________________________

Liittyykö ryhmänne toimintaan joitain sellaisia jänniä  juttuja, joista ei yleisemmin puhuta, kuten seurus-
telu- ja ryypiskelytoiveita tai “pinnojen keräystä“? Jos, niin mitä
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

LÄMMIN KIITOS OSALLISTUMISESTA!
HYVAA JATKOA TOIMINNALLE!
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Liite 2.

KYSELYLOMAKE MAHISOHJAAJILLE
Tämä kyselylomake on lähetetty Sinulle Mahis-kampanjan ryhmänvetäjän ominaisuudessa. Samanlaisen kirjeen
saavat kaksi sataa muutakin mahis-kampanjan aktiivia. Aineiston keruu on osa arviointitutkimusta. Sillä pyri-
tään selvittämään ja tulkitsemaan sitä, miten mahis-ryhmät toimivat. Millaisia tuloksia toiminnalla on? Mitä
voisimme kaikki oppia tämän hankkeen kokemuksista? Sinä saat myös noin puolen vuoden kuluttua uuden
kirjeen ja kyselykaavakkeen. Sen tarkoituksena on nimenomaan selvittää mitä puolen vuoden kuluessa on muut-
tunut ja mitä kampanjasta on jäänyt käteen.

Vastaamalla et auta vain tutkimusta eteenpäin. Uskon, että voit sen kautta myös vaikuttaa siihen keskuste-
luun, mitä Mahiksesta ja suomalaisesta nuorisotyöstä käydään jatkossa. Valtakunnallinen Mahiskampanja kus-
tantaa tutkimushankkeen. Arviointitutkimuksesta on tulossa merkittävä osa myös nuorisotyön itsekritiikkiä ja
kehittämistä. Haluan tietää nimesi ja projektisi nimen ja perustavat tavoitteet, mutta nämä tiedot jäävät vain
minun, tutkijan, tietoon. Olen useissa suorittamissani kyselytutkimuksissa omaksunut tiukat tiedon salaisuuden
periaatteet: kenenkään yksityisyyttä ei loukata. Helsingin yliopistossa tämä on tärkeä periaate. Jos Sinulla on
kysyttävää tutkimuksesta, älä epäile ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Myös hankkeissa olevat nuoret saavat oman kyselylomakkeensa: sekä toimintajakson alussa että noin puolen
vuoden kuluttua. Toivon, että voisit yhdessä kahden satunnaisesti valitsemasi nuoren hankkeen jäsenen kanssa
vastata kyselyyn. Kyse olisi lähinnä neuvovasta ja keskustelevasta avusta. Jos nuorilla on hankala ymmärtää
joitakin kysymyksiä tai vastausvaihtoehtoja, voisit  juttelemalla avata niitä. Heidän tiedonsuojansa takaamiseksi
toivon, että nuoret kuitenkin itsenäisesti tekevät vastausratkaisunsa ja sulkevat vastauksensa mukana seuraaviin
palautuskuoriin.

Lämpimin etukäteiskiitoksin ja Mahis-terveisin,

Helsingissä joulukuun 3. pnä 1998

Tutkija Kari Paakkunainen
Helsingin yliopisto, Valtio-opin laitos
Snellmaninkatu 14C; PL 54
00014 Helsingin yliopisto
p. 09/1918837
Email: kapaakku@valt.helsinki.fi

Mikä on nimesi, osoitteesi, vetämäsi Mahis-projektin nimi, idea ja sijaintikunta:_________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Rengasta oikea vaihtoehto (numero) ja valitse niistä vain yksi ellei toisin mainita.

Sukupuoli:
1  nainen/tyttö
2 mies/poika

Syntymävuotesi:
1 1958 tai sitä ennen
2 1959-1968
3 1969-1974
4 1975-1978
5 1979-1981
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Koulutustaustasi (suoritettu tai käynnissä oleva peruskoulutus tai tutkinto):
1 perus- tai keskikoulu
2 lukio/ylioppilas
3 ammattikoulu
4 keskiasteen tutkinto
5 täydennyskoulutus- tai työllisyyskurssi
6 korkea-asteen tutkinto
7 jokin muu, mikä_________________________________________________________________________

Onko koulutuksesi kesken:
1 kyllä, missä_____________________________________________________________________________
2 ei

Oletko parast’aikaa töissä:
1 kyllä, missä_____________________________________________________________________________
2 ei

Onko Sinulla kokemuksia kunnan tai valtion sosiaali- tai muun nuoriso-alan töistä:
1 kyllä, kuinka pitkään___________, missä_____________________________________________________
2  ei

Onko Sinulla kokemuksia jonkin muun nuoriso- tai lapsityötä tekevän järjestön, instituution tai hank-
keen toiminnasta:

1 kyllä, missä olen ollut mukana_________________________________ja kuinka pitkään_______________
2  ei

Miksi lähdit mukaan Mahikseen:  (valitse kaikki mielekkäät vaihtoehdot)
1 Voin hyödyntää hankkeen kokemuksen työharjoitteluna
2 Koen, että hankkeesta on hyötyä minulle ammatillisesti
3 Koen, että Mahiksen epävirallinen toiminta tavoittaa mielekkäällä tavalla nuoria
4 Olen kyllästynyt virallisten tahojen ja järjestöjen jähmeään, hitaaseen toimintatapaan
5 Mahiksen henki ja verkosto innostaa minua
6 Haluan itse suoraan ‘heittäytyä’ hankkeeseen ja kantaa siitä vastuun
7 taloudellinen tuki inspiroi minua
8 Mahis täydentää luontevalla tavalla aiempia harrastuksiani ja nuorisotyötäni
9 Mahis auttaa minua toteuttamaan sosiaalisen tehtäväni, joka tuottaa minulle iloa ja tyydytystä

‘tässä ja nyt’
10 Maailmankatsomukseni
11 Minua lähellä olevat tahot odottavat minun hoitavan tämän tehtävän
12 Haluan yksinkertaisesti auttaa lähimmäisiäni tai kanssaihmisiäni
13 Jokin muu juttu, mikä____________________________________________________________________

Maailmankatsomuksellisesti olen innostunut omasta hankkeestani lähinnä seuraavan perusteen vuoksi:
 (valitse kaikki mielekkäät vaihtoehdot)
1 uskonnolliset perusteet
2 solidaarisuus joidenkin ryhmien kesken , itselle rakas yhteisö ja sen ongelmat
3 sosiaalisuus
4 oman yhteisön, suvun tai lähiporukan perinne kohdata ongelmia
5 ideologinen perustelu
6 poliittinen tai yhteiskuntaa ja sen toimintatapoja muuttava
7 kansalaisten on itse otettava aloite monien ongelmien voittamiseksi, aina ei voi turvata
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hyvinvointivaltioon tai isoihin organisaatioihin
8 halu tehdä jotain jonkin välittömän ongelman voittamiseksi, oma-avun periaate: muutos lähtee

useimmiten yksilöstä itsestään ja hänen lähipiiristään
9 “maailmankyläajatus”: ajattele kansainvälisesti - toimi paikallisesti
10 mielikuvituksellinen hanke, jonka toimivuutta on kiinnostava kokeilla
11 Jokin muu, mikä_________________________________________________________________________

Miten sain idean tutustua Mahikseen ja tulla siihen mukaan:
1 aivan sattumalta
2 tiedotusvälineistä, mistä___________________________________________________________________
3 kavereilta
4 viranomaisilta (esim. nuoriso- tai työvoimatoimistot), miltä_______________________________________
5 keskusjärjestöstäni tai instituutiostani, miltä___________________________________________________
6 perusjärjestöstä kentältä, mistä______________________________________________________________
7 Mahiksen viestinviejiltä tai muilta mahisvetäjiltä
8 Nuorten Akatemian postista tai tiedotuksesta
9 vanhemmiltani
10 aateveljiltä tai -sisarilta
11 jostakin muualta, mistä___________________________________________________________________

Miten mahiskoulutus vaikutti ja tuntui ryhmän toiminnan alussa?
1 Se vaikutti, miten________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2 ei vaikuttanut mitenkään.

Millaista tukea toivot Nuorten Akatemialta ja Mahisverkostolta:
1 lisärahoitusta
2 jatkuvaa koulutus- ja informaatio-ohjausta
3 lähinnä kokemusten ja tiedonvaihtoa uusista kokemuksista, tasavertaisella pohjalla
4 tukea projektin oikeuttamiseksi ja sen hyväksymiseksi kentällä
5 minun itseni, vetäjän, preppaamista ja motivointia
6 nuorten laajempia kohtaamis- ja verkottumismahdollisuuksia
5 varmuutta, että voimme jatkaa tulevaisuudessa samoissa merkeissä
6 Nuorten Akatemia on tehtävänsä tehnyt autettuaan aloittamaan projektin
7 Ammatillinen ja muu koulutusohjaus on liiallista, sitä pitäisi pikemminkin vähentää
8 Muuta, mitä_____________________________________________________________________________

Onko harrastustoiminnan opintokirja Sinulle entuudestaan tuttu:
1 kyllä
2 ei

Onko Nuorten Akatemian toiminta ollut Sinulle aiemmin merkityksellistä:
1 kyllä
2 ei

Vetämäsi ryhmän kokoaminen:
1 ryhmä on jo olemassa aiemman toiminnan kautta
2 ryhmä on jo olemassa ajatuksissa tai alustavien kontaktien pohjalta
3 ryhmä on vasta muodostumassa
4 vasta idea elää: ryhmää ei vielä ole
5 hanke ei perustu kiinteälle ryhmälle
6 tilanne ei muistuta mitään edellisistä, vaan____________________________________________________
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Kuinka ryhmään tullaan mukaan:
1 nuori itse ilmoittautuu ja mahtuu mukaan
2 nuori ilmoittautuu ja sitten minä valitsen
3 nuori ilmoittautuu ja sitten olemassa oleva ryhmä valitsee
4 minä kokoan ryhmän
5 olemassa oleva ydinryhmä kokoaa
6 itse toiminta luo ryhmän
7 jotenkin muutoin, miten___________________________________________________________________
Tämän hankkeen suunniteltu kesto:
1 vähemmän kuin yksi kuukausi
2 yksi tai kaksi kuukautta
3  kolme-viisi kuukautta
4  puoli vuotta - vuosi
5  vuosi - kaksi vuotta
6  yli kaksi vuotta

Ryhmän virallisuus tai muodollisuus:
1 yhdistys
2 osa yhdistyksen toimintoja
3 virallisen laitoksen hanke (osa esim. työpajan, opetuslaitoksen tai jonkin instituution tms. toimintaa)
4 epävirallinen, mutta joillakin normeilla tai toimintaperiaatteilla rakentuva ryhmä
5 riippumaton ja epävirallinen hanke
6 riippumaton ja ainutkertainen pilottihanke

Kuinka suuri ryhmäsi on:
1 kolme tai vähemmän nuorta
2 4-5 nuorta
3 6-9 nuorta
4 10-15 nuorta
5 16-20 nuorta
6 20 tai enemmän nuoria

Tyttöjä on hankkeessa:
1 ei lainkaan
2 1-3 nuorta
3 4-5 nuorta
4 6-9 nuorta
5 10-15 nuorta
6 16 tai enemmän

Poikia on hankkeessa:
1 ei lainkaan
2 1-3 nuorta
3 4-5 nuorta
4 6-9 nuorta
5 10-15 nuorta
6 16 tai enemmän

Ryhmän nuorten ikäjakauma:  (kerro ikäryhmien koot tietojesi tai ennakkoarviosi mukaan)
1 1988 tai sen jälkeen syntyneet:____________nuorta
2 1986-1987 syntyneet:___________nuorta
3 1985 syntyneet:___________nuorta
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4  1984 syntyneet:___________nuorta
5  1983 syntyneet:___________nuorta
6  1982 syntyneet:___________nuorta
7 1981 syntyneet:___________nuorta
8 1979-1980 syntyneet___________nuorta
9 1977-1978 syntyneet___________nuorta
10 1976 tai ennen syntyneet___________nuorta

Kuinka monella ryhmäsi nuorella arvioit olevan jonkin huomattavan sosiaalisen tai syrjäytymisen ilmei-
seen vaaraan liittyvän ongelman:
1  ei kenelläkään
2 alle 10%:lla
3 11-20%:lla
4 21-40%:lla
5 41-60%:lla
6 61-80%:lla
7 81-90%:lla
8 91% tai yli

Ryhmän (joidenkin) nuorten ongelmat ja syrjäytymisen vaara liittyvät seuraaviin taustoihin:
 (mainitse kaikki ryhmäsi taustat seuraavasta listasta)
1 maahanmuuttaja tai maahanmuuttajan jälkeläinen
2 etninen tai kielellinen vähemmistö
3 henkisesti epätasapainoinen nuori
4 ruumiillisesti vammautunut tai invalidi
5 työtön
6 koulupudokas tai koulunsa keskeyttänyt
7 lapsi/nuori, joka ei ole perheen vaan joidenkin muiden tahojen varassa (esim. hoitokodit, sijaisperhe tai te-

rapeuttiset yhteisöt)
8 nuori, jolla on ollut ongelmia lain kanssa
9 asunto-ongelmasta kärsivä nuori
10 toimeentulo-ongelmia kohdannut nuori
11 päihdeongelmia kokeva nuori (alkoholi, huumeet)
12 esim. syrjäseudun yksinäisyydestä tai kontaktien puutteesta kärsivä nuori
13 koulukiusauksesta tai muista kouluun liittyvistä ongelmista kärsivä nuori
14 fyysisen ulkomuodon tai oireilun vuoksi kärsivä nuori
15 jokin muu ongelma taustalla, mikä____________________________________________________.

Ryhmän toimintamalli on kehittynyt:
1 omassa päässäni, miten___________________________________________________________________
2 aatteellisessa tai järjestöperinteessä, missä____________________________________________________
3 kasvatusmenetelmien perustalla, minkä_______________________________________________________
4 käytännössä, tekemällä oppii. Miten luonnehtisin toimintamallia:__________________________________

____________________________________________________________________________________

Olisiko hankkeesi toteutunut ilman Mahiksen aktiivisuutta ja tukea?
1 Olisi toteutunut ilmankin
2 Ei olisi toteutunut, miksei__________________________________________________________________

Olisiko hankkeesi toteutunut ilman Mahiksen raha-apua?
1 Olisi toteutunut ilmankin
2 Ei olisi toteutunut, miksei__________________________________________________________________
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Minkälaista kehitystä, muutosta tai liikahduksia nuorten elämässä tai toimintatavoissa hankkeesi tavoit-
telee?___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Miten katsot, että näissä tavoitteissa voidaan onnistua:
(rengasta arvoasteikolla 1-5 se vaihtoehto, joka vastaa odotuksiasi; 1 = hivenen...5=erittäin hienosti)

1 2 3 4 5

Minkälaista kehitystä, muutosta tai liikahduksia omassa elämässäsi tai toimintatavoissasi hankkeesi mer-
kitsee ? __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Miten hyvin nämä odotukset ja merkitykset voidaan saavuttaa:
(rengasta arvoasteikolla 1-5 se vaihtoehto, joka vastaa odotuksiasi; 1 = hivenen...5=erittäin hienosti)

1 2 3 4 5

Jos ajattelet hankkeesi haasteita – millainen on sen malliohjaaja? Voisitko kuvailla häntä:
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Onko toiminnalla jokin konkreettinen tavoite: nuorten toimintatilan rakentaminen, korjaaminen  tai sel-
laisen käyttöoikeuden saaminen, tilaisuudet tai ‘happeningit’, luontojuttu, julkisuus, osallistumis-
mahdollisuudet, ihmisten herättäminen tai provosointi  muutoksen aikaansaamiseksi? Jos on, niin mi(t)kä:
________________________________________________________________________________________

Etukäteissuunnitelman merkitys hankkeessa on:
1 ratkaiseva
2 jonkinlainen
3 sillä ei ole juurikaan muuta kuin puitteiden merkitys
4 itse prosessi tai ongelmat tulevat ratkaisemaan hankkeen kulun

Hankkeen jatkoa tai nuorten tulevia aktiviteetteja ja yhteyksiä on pohdittu seuraavasti:
1 on mietitty valmiiksi omakohtaisin suunnitelmin, jolloin suuntaudutaan______________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2 on rakennettu valmiiksi muiden esim. kattojärjestön, Mahiksen tai viranomaisten kanssa, miten __________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3 jatkohankkeisiin palataan yhdessä nuorten kanssa, miten_________________________________________
___________________________________________________________________________________

4 jatkoa ei ole suunnitteilla, miksei____________________________________________________________

Keiden paikallisten toimijoiden kanssa olette toimineet yhteistyössä?
_________________________________________________________________________________________
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Mitä hyötyä tästä on ollut?___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Kun  ajattelet mahisprojektiasi ja sen synnyttämää mielikuvaa hankkeeseen osallistuvien näkökulmasta,
voin samastaa sen lähinnä seuraaviin juttuihin ja toiminta-ajatuksiin:
(valitse kaikki mielekkäät ja tärkeät vaihtoehdot; jos mahdollista, tutustu huolellisesti vaihtoehtoihin ennen
vastaamista)

1 pakopaikkaa elämän hankaluuksista: pakoa
2 puuhastelua, jolla ei voi olla muita tavoitteita: puuha
3 terapiaa (henkistä mielihyvää ja tasapainon kasvua), missä nuori on kohteena: yksilöterapia
4 “kaikki osallistujat muodostavat terapeuttisesti kasvavan yhteisön”: yhteisön henkinen kasvu
5  tunteiden ja emootioiden tunnistaminen ja käsittely on tärkeää: tunnelma
6 keskusteluyhteyttä elämän tärkeistä jutuista ja ongelmista: kielellinen yhteys
7 paikkaa, jossa osallistujat joutuvat sopivien suoritus- tai selviytymisvaatimusten eteen: onnistumista
8 vertailun/kilpailun/koettelun paikkaa osallistujille: kokeileva harkinta
9 paikkaa, joka on rauhoitettu suoritus- ja selviytymisvaatimuksilta: epäonnistumisen mahdollisuutta
10 paikkaa, jossa ei vertailla ja kilpailla eikä odoteta mitään - vaan vain ‘ollaan itsensä kanssa’:

pohdinnan  rauha
11 sosiaalisen yhteispelin oppimismahdollisuus: kaveri- ja ystäväpiiri
12 sosiaalisen yhteispelin oppimismahdollisuus: ikään kuin perhe
13 sosiaalisen yhteispelin oppimismahdollisuus, kohtalotovereiden mahdollisuus jutella ja käsitellä

turvallisesti  ongelmia: kohtalotoverit
14 sosiaalisen yhteispelin mahdollisuus, tytöt ja pojat ovat kiinnostuneet toisistaan ja se vie hanketta eteenpäin:

sukupuoli
15 sosiaalisen yhteispelin oppimismahdollisuus, kontaktit oman yhteisön ulkopuolelle maakunnallisesti,

kansallisesti tai kansainvälisesti: rajat rikki
16 ainoastaan sen näkemistä ja nimeämistä, mitkä ovat itse kunkin sosiaaliset ongelmat: tunnistaminen
17 seikkailua ja sen kautta oppimista: seikkailua
18 kulttuurisen oivaltamisen ja ilmaisun mahdollisuutta: luovuus
19 ärsyyntymistä, provosoitumista ja sitä kautta ‘liikahtamista eteenpäin’: kolahtaminen
20 leikin- ja pelinomaista oppimista: peli ja leikki
21 urheilun ja pelin mahdollisuus ja toiseksi sosiaalinen yhdessäolo: urheilu
22 valistushengen mukaista oppimista koulun hengessä itsekuria oppien: koulu
23 aatteellinen tai eettinen elämänarvojen pohdiskelu: opintokerho
24 järkiperäinen ajattelu kunniaan: aivot
25 osallistujat ovat asiakkaita, jotka saavat hankkeesta itselleen palveluksen, eräänlaisen tuotteen: tavara
26 osallistujat saavat hankkeessa vastauksen tai tilaisuuden huutavaan tarpeeseen tai puutteeseen:

niukkuus
27 muut toimintatavat tai viranomaiskäytännöt eivät yksinkertaisesti tavoita samalla tavalla nuoria:

ainutlaatuisuus
28 erityisnuorisotyön ja -kasvatuksen koekenttä: menetelmä
29 sosiaalinen  ‘tekemällä oppii’: työpaja
30 pakonomainen juttu: velvoitetyö
31 kansalaistyön kaltainen juttu: kansalaispalkka
32 paikallinen kansalais- tai yhteisöperinne: talkoot
33 osallistujien työtaitojen preppaaminen: taitotekijä
34 palkkaperusteinen hanke, mistä saadaan korvaus tai palkkio: palkkatyö
35 ekologinen ja ympäristöjuttu: luontotekijä
36 paikallisen yhteiskunnallisen tai ympäristöllisen ongelman purkaminen, voittaminen tai “uudistus”:

maailman muuttaminen
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Miten seuraavat toimintatavat saavat aikaan myönteisiä liikahduksia ja muutoksia, hankkeesi nuorissa:
(arvio kukin toiminta-alue)

erittäin hyvin vaikea heikosti ei
hyvin sanoa lainkaan

(Koulu)luokkamaisesti organi-
soidut oppimistapahtumat: ____ ____ ____ ____ ____

Paikallinen ja yhteiskunnallinen vai-
kuttaminen, (varhais)nuorison aloit-
teet tai yhteiskunnallinen kasvu  ____ ____ ____ ____ ____

Kulttuurinen ja luova ilmaisu ____ ____ ____ ____ ____

Sosiaalinen tila, terapia ja keskustelu ____ ____ ____ ____ ____

Fyysinen, urheilullinen, pelillinen, lei-
kinomainen ilmaisu ja yhdessäolo ____ ____ ____ ____ ____

Seikkailu, selviytyminen, rajakoke-
mukset ja provosoituminen ____ ____ ____ ____ ____

Työnteonomainen itsekuri, suoritta-
minen, tavoitteellisuus ja aikataulut ____ ____ ____ ____ ____

“Tekemällä oppii” (esim. työpaja) ____ ____ ____ ____ ____

Uskotko nuorten oppivan ja saavan paljon toisiltaan, myös hankkeen ulkopuolella ? Jos, niin miten
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Miten arvioit ryhmäsi tilannetta? Mikä tulee olemaan syrjääntymisvaarassa olevien ja paremmin selviävien nuorten
välinen suhde?
(Valitse vain yksi)
1 yhteisen oppimisen mahdollisuus
2 vaikea tietää, koska_______________________________________________________________________
3 ongelmien ja riskien kautta eteenpäin
4 sangen riskialtis ja hankala

Uskotko ryhmän saavuttavan nuoria ja luovan toimintoja tavoilla,  mitkä eivät olisi yhtä helposti luotavis-
sa muiden nuorisotyön muotojen (järjestöt, kaupalliset tai julkisen vallan järjestelmät) puitteissa?
1 en usko, miksi ei________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
2 uskon, sillä hankkeen vapaaehtoisuus ja joustavuus mahdollistavat nopeat ja dynaamiset yhteydet nuoriin ja

heidän odotuksiinsa
3 uskon, sillä hankkeen epämuodollisuus mahdollistaa nopean ja realistisen projektin kehittämisen
4 uskon, sillä hankkeen pienimuotoisuus tekee siitä mielekkään, kohdeherkän ja konkreettisen;

käytännöllisyys ennen kaikkea, “ei tule tavoitella tähtiä taivaalta” vaan pieniä polkuja ja
‘toivonpilkahduksia’

5 uskon, sillä hankkeen autonomia ja lähietäisyys itse nuoriin toimijoihin luo sykkeen ja ‘lisän’, mitkä
 hukataan  muodollisessa ja virallisessa toiminnassa
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6 uskon, sillä henkilökohtainen heittäytyminen, “itsensä antaminen“, mahdollistuu ainutkertaisella tavalla
7 uskon, sillä hanke näyttää aktualisoivan kansalaisyhteyksiä ja epävirallisia voimavaroja ja verkkoja, joita ei

muuten löydettäisi
8 uskon, sillä hanke näyttää osoittavan, että ammattitaitoisen ja rutinoituneen nuorisotyön “tuolla puolen“ on

kansalaisten omia voimavaroja ja sosiaalisia taitoja, oma ongelmien voittamisen autonomiansa
9 uskon, sillä näin nuorten oma tekeminen ja näkövinkkeli elämän hallintaan tulee mutkatta esiin
10 uskon, jostain muusta syystä, mistä__________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Kerro yhteistyötahoista (Mahiksen lisäksi) ja lisäresurssien hankintamahdollisuuksista:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Mitkä seuraavista näet toiminnan tärkeimpinä käytännöllisinä ongelmina:
(valitse itsellesi keskeisimmät)
1 kokemuksen ja ideoiden puute tällaisista hankkeista
2 ympäristön epäilyt ja kritiikin
3 ympäristön ahdasmielisyyden
4 kilpailevan nuorisotyön ihmiset ja toiminnan
5 ryhmän sisäiset vaikeudet, ristiriitaiset edut ja odotukset
6 toimintapaikkojen ja -resurssien  köyhyyden
7 yksinäisyyden (olet yksin hankkeen kanssa)
8 jokin muu, mikä_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Uskotko, että ryhmän toimintaan liittyy merkittäviä epävirallisia piilotavoitteita, suhteita, harrastuksia
ja intohimoja kuten joitakin itsekkäitä taka-ajatuksia, “pinnojenkeräystä“, julkisuudenkipeyttä, seurus-
telu- tai ryypiskelyhaluja? Jos, niin mitä_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Onko toiminnan kautta tarkoitus saada aikaan muutoksia lapsi- ja nuorisotyön toimijoiden yhteistyössä ja luoda
näin uusia toimijasuhteita: (valitse itsellesi keskeisimmät)
1 kyllä, muiden joustavien hankkeiden kanssa Suomessa
2 kyllä, muiden hankkeiden kanssa kansainvälisesti
3 kyllä, oman järjestön puitteissa
4 kyllä, olemassa olevien järjestöjen kanssa
5 kyllä, muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
6 kyllä, (puoli)julkisten tai kunnallisten toimintojen (esim. työpajat, koulukuraattorit, sosiaalitoimi)
7 kyllä, jatkokokeilujen, pilottiprojektien tai arviointitutkimuksen mielessä
8 ei

Mitä tällaiset uudet yhteistyösuhteet ja toimijat voisivat tarkoittaa:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Arvioitteko toimintanne tuloksellisuutta:
1 ei
2 minä ja laajempi koordinoiva porukka, esim. mahisverkosto
3 minä itse
4 yhdessä nuorten kanssa
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Miten aiot tai aiotte arvioida ryhmänne toiminnan tuloksia:
(rengasta kaikki tärkeät pointit)
1 jotenkin määrällisesti (eteneminen hankalien määriteltävien ongelmien tai haasteiden edessä)
2 laadullisesti pohdittujen arvojen ja tavoitteiden mukaan
3 ryhmän yksimielisyydellä toiminnan onnistumisesta ja tyytyväisyydestä
4 onnistumisella yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa: muiden liikahtaminen on tärkeää
5 ryhmän kykyjen ja taitojen parantumisella
6 onnistuminen näkyy pikemminkin mielihyvässä, jota kukin mukanaolija itse kokee (fiilis, ‘pleasure’)
7 onnistuminen näkyy mukanaolijan omien rajojen rikkomisessa ja ylittämisessä (seikkailu, ‘kolahdus’)
8 ristiriitakokemusten kasvuna, missä monet arjen asiat kyseenalaistuvat
9 terapiakokemuksena
10 uutena sosiaalisena yhteisönä, ‘kaveripiirinä’ ja juttujen käsittelyn turvallisena tilana
11 emme pohdi millään erityisellä tavalla

muutoin, miten_________________________________________________________________________

Mikä kyselykaavakkeessa oli eniten pielessä? Oliko Sinulla ongelmia?________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

LÄMMIN KIITOS OSALLISTUMISESTASI!
JA HYVÄÄ JATKOA NUORISOTYÖLLE!
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Liite 3.

KYSELY MAHISRYHMÄN JÄSENILLE TOIMINNAN
KOKEMUKSISTA
Tämä kysely on lähetetty Sinulle, joka olet jonkin Suomessa toimivan Mahisryhmän jäsen. Saman kirjeen saavat
pari sataa vastaavan ryhmän nuorta. Kerättävällä tiedolla tutkitaan sitä, miten ryhmänne toimivat ja ovat saavut-
taneet tuloksia. Samalla saadun tiedon perusteella pohditaan sitä, mitä voimme oppia hankkeen kokemuksista.
Noin puoli vuotta sitten Sinä tai joku muu nuori hankkeessasi saitte kirjeen ja kyselykaavakkeen, missä tiedus-
teltiin hankkeen alustavia kokemuksia.  Tämän kirjeen tarkoituksena on selvittää, mitä on tapahtunut hankkeen
myötä, noin puolen vuoden aikana. Mitä kampanjasta on jäänyt Sinulle käteen? Toivon, että jaksat ja viitsit
vastata, vaikka et olisikaan vastannut hankkeesi alustavia kokemuksia koskevaan kyselyyn.

Vastaamalla autat tutkimusta eteenpäin. Samalla voit vaikuttaa siihen keskusteluun, jota käydään suomalai-
sesta nuorisotoiminnasta. Kaikkien nuorten vastaajien kesken arvotaan Canon-merkkisiä kameroita ja
Mahis-paitoja talvella 2000!

Haluan tietää nimesi ja osoitteesi sekä mahisryhmäsi nimen, että tiedän ketä lähestyn, jos tarvitsen tarkempia
tietoja hankkeen toiminnasta. Nämä kakki tiedot jäävät vain minun tietooni. Helsingin yliopistolla, missä teen
töitä, on opittu, ettei ihmisten yksityiset tiedot kuulu vieraille. Jos Sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, voit
vapaasti ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Myös ryhmäsi vetäjä saa oman haastattelulomakkeensa. Hän antaa Sinulle tämän haastattelulomakkeen ja
voi auttaa Sinua ja kaveriasi täyttämään teidän omat kaavakkeenne, mikäli se tuntuu hankalalta. Auttaminen
tarkoittaa tässä sitä, että voitte yhdessä käydä läpi vaikeita kysymyksiä, mutta itse vastaat niihin. Ryhmäsi vetäjä
myös antaa Sinulle palautuskuoren, minkä voit itse postittaa minulle. Näin varmistat sen, ettei kukaan muu kuin
Sinä ja minä tiedä vastauksistasi.

Voisitko vastata ennen syyskuun loppua 1999.

LÄMMIN KIITOS JA HYVÄÄ JATKOA TOIMINNALLE!

Helsingissä, elokuun 17. pnä 1999

Tutkija Kari Paakkunainen
Helsingin yliopisto, valtio-opin laitos
Snellmaninkatu 14C; PL 54
00014 Helsingin yliopisto
P. 09/1918837
Sähköposti: kapaakku@valt.helsinki.fi

Mikä on nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi, mahisryhmäsi nimi (toiminta-ajatus) ja vetäjän nimi?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Rengasta oikea vaihtoehto (numero) ja valitse niistä vain yksi ellei toisin mainita.

Sukupuoli:
1 tyttö
2 poika

Syntymävuosi:
1 1981 tai ennemmin
2 1982
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3 1983
4 1984
5 1985
6 1986 tai myöhemmin

Minkälaisia uusia asioita  elämässäsi etsit? Auttoiko ryhmä tässä?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mikä on lähin elämäntoiveesi?______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Saitko ryhmän toiminnasta jotain sellaista, mikä auttaa Sinua elämänpolullasi eteenpäin  (esimerkiksi kavereita,
suhteita, taitoja tai tietoa harrastuksista, koulutuksesta, töistä):_______________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Mitä sait ryhmästä sellaista, mitä et muualta löydä (esimerkiksi kavereita, kivaa toimintaa tai rohkaisua...):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Saatoitko itse päättää jostain olennaisesta ryhmän toiminnassa?
1 en
2 hiukan
3 kyllä, miten_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Missä ryhmäsi onnistui parhaiten?______________________________________________________________
Missä ryhmäsi epäonnistui?___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jos ajattelet ryhmäsi mennyttä toimintaa: millaisen arvosanan annat siitä?
1 kiitettävä
2 hyvä
3 keskinkertainen
4 tyydyttävä
5 heikko

Jos ajattelet ryhmäsi mennyttä toimintaa: millainen oli sen ohjaaja?
1 kiitettävä
2 hyvä
3 keskinkertainen
4 tyydyttävä
5 heikko

Mitä ohjaajasta jäi mieleesi:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Oliko hankkeella jokin selvä yksinkertainen tavoite (esimerkiksi nuorten kokoontumistilan rakentaminen
tai kunnostaminen)? Jos oli, niin miten siinä onnistuttiin?________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Kun ajattelet mahisryhmääsi, sen kokemuksia ja sen synnyttämää mielikuvaa, mitkä seuraavista vaihto-
ehdoista sopivat ryhmääsi:
(valitse kaikki sopivat vaihtoehdot; jos mahdollista, tutustu huolellisesti vaihtoehtoihin ennen vastaamista)

1 pakopaikka elämän hankaluuksista
2 puuhastelua
3 sain henkistä mielihyvää ja hoitoa
4 henkistä yhdessäoloa
5 tunteet ja tunnelma olivat tärkeitä
6 keskustelu
7 onnistumisen ja suoriutumisen kokemus
8 kokemusten vaihto ja ongelmien vertailu
9 voi epäonnistua ilman tuskaa
10 sai olla rauhassa
11 kaveri- ja ystäväpiiri
12 perhe
13 kohtalotovereiden kimppa
14 kiva tavata toista sukupuolta
15 rikkoa tuttuja kuvioita ja ennakkoluuloja
16 omien elämänongelmien tunnistaminen
17 seikkailu
18 luovuus
19 innostuminen ärsyttämisen tai kolahduksen jälkeen
20 peli ja leikki
21 urheilu
22 koulu
23 opintokerho
24 järkijuttu
25 palvelu
26 eipä ollut juuri muita mahdollisuuksia tehdä omia juttuja
27 ainutlaatuisuus
28 fiksut menetelmät
29 tekemällä oppii
30 velvoite
31 palkkaa kansalaistyöstä
32 talkoot
33 taitojen kehittäminen
34 palkkatyön kaltainen juttu
35 ympäristön parantaminen
36 uudistus tai maailman muuttaminen

Uskotko ryhmän toimineen sellaisilla tavoilla, joita ei löydä muualta?
1 En usko, miksi ei_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2 uskon, koska juttu oli niin vapaa ja elävä
3 uskon, koska se ei ollut kankeata ja sillä oli sopivat tavoitteet
4 uskon, koska se oli meidän ikioma hankkeemme
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5 uskon, koska luotimme vahvasti hankkeeseen
6 uskon, koska mukana ei ollut opettajia ja muita ammattitietäjiä
7 uskon jostain muusta syystä, mistä__________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Kuinka luottavainen olet nyt tulevaisuutesi suhteen:
1 Hyvin toiveikas
2 Toiveikas
3 Odotteleva
4 Pelokas
5 Hyvin peloissani

Mitkä seuraavista kokemuksistasi vahvistuivat (valitse kaikki olennaiset):

1 toiminta toi mukanaan yllätyksiä, loi uusia kokemuksia
2 toiminta opetti vaikeuksien ja ristiriitojen hallintaa, elämä ei ole mutkatonta
3 toiminnan hyvä suunnittelu ja aikataulu antoi turvallisen kokemuksen
4 toiminta opetti ihmissuhteita yhteiskunnassa
5 toiminta opetti sisäistä ajattelua, omien elämäntoiveiden käsittelyä
6 ei mitään edellisistä, vaan _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Oliko Sinulla elämässäsi  ongelmia tai kysymyksiä, joita saatoit selvitellä ja ratkoa ryhmässä? (Jollet tunnis-
ta ratkottuja kysymyksiä tai koe elämässäsi olleen isompia ongelmia, siirry seuraavan kysymyksen yli)

1 Kyllä
2 Hankala arvioida
3 Ei

Jos koen, että minulla on edellä mainittuja ongelmia, ne ovat seuraavanlaisia:
1 Olen hiljattain muuttanut maahan tai maahanmuuttajien jälkeläinen
2 kuulun rotuni tai kieleni puolesta vähemmistöön
3 En aina tule henkisessä mielessä toimeen itseni ja muiden kanssa
4 Olen ruumiillisesti vammautunut tai invalidi
5 Työttömyys haittaa minua
6 Olen keskeyttänyt kouluni ja se tuo omat ongelmansa
7 Minä en ole elänyt omassa perheessäni vaan muualla
8 Minulla on ollut ongelmia lain kanssa
9 Minulla on asumiseen liittyviä vaikeuksia
10 Toimeentulo-ongelmat ovat merkittäviä
11 Päihteet (alkoholi tai huumeet) kuuluvat liiaksi elämääni
12 Kärsin yksinäisyydestä tai asun alueella jolla ei ole kavereita
13 Olen kärsinyt koulukiusaamisesta
14 Kärsin fyysisestä ulkomuodostani tai oireeni tuntuvat kehossani (esim. anoreksia)
15 Jokin muu ongelma, mikä_________________________________________________________________

Opitko ryhmässäsi joitain pikkujuttuja tai -ongelmia, joilla uskot olevan merkitystä tulevaisuudessa (esim. jon-
kun taidon tai jonkun pelon voittamisen tavan)?

1 Opin,  mitä_____________________________________________________________________________
2 Vaikea sanoa tai verrata muihin arkisiin kokemuksiin
3 En oppinut
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Lähitulevaisuuden suhteen sain toiminnalta (valitse kaikki tärkeät vaihtoehdot)

1  tärkeitä kavereita
2 uutta uskoa vanhempiin ihmisiin kuten hankkeen vetäjiin
3 eväitä elämänvalintoihin harrastusten kautta
4 eväitä kouluasioihin
5 eväitä työelämää varten
6 rohkeutta ottaa yhteyttä viranomaisiin ja sosiaalityöntekijöihin
7 elämänsisältöä ja -uskoa
8 uskoa siihen, että joku välittää minunlaisistani
8 järjestystä elämääni
9 jotain muuta, mitä_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Suunnittelimme minulle henkilökohtaista jatkotoimintaa?
1 Kyllä, mitä_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
2 Ei

Suunnittelimme yhteistä jatkotoimintaa?
1 Kyllä,  mitä_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
2 Ei

Jäikö Sinua vaivaamaan toiminnassa jokin?

1 Kyllä, mikä_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2 Ei

LÄMMIN KIITOS OSALLISTUMISESTA!
HYVÄÄ JATKOA SINULLE!
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Liite 4.

UUSINTAKYSELY MAHISOHJAAJILLE TOIMINNAN
KOKEMUKSISTA
Tämä kyselylomake on lähetetty Siulle Mahis-kampanjan ryhmänvetäjän ominaisuudessa. Samanlaisen kirjeen
saavat kaksi sataa muutakin mahis-kampanjan aktiivia. Aineiston keruu on osa arviointitutkimusta. Sillä pyri-
tään selvittämään sitä, miten mahis-ryhmät ovat toimineet. Millaisia tuloksia toiminnalla on ollut? Mitä voisim-
me kaikki oppia tämän hankkeen kokemuksista? Tästä selvityksestä saatuja tietoja verrataan ryhmien aloitusvai-
heen odotuksiin, joita on myös selvitetty kyselytutkimuksella. Vaikka et olisikaan jostain syystä vastannut toi-
minnan aloitusvaihetta kartoittavaan kyselyyn, toivon hartaasti että vastaisit tähän kyselyyn. Siitä saamme kallis-
arvoista tietoa. Samoin toivon, että kerrot kokemuksistasi, vaikka ne olisivatkin hankaliakin. Jos koet, että toi-
minta on epäonnistunut, voit kertoa tästä minulle aivan vapaamuotoisestikin; kukaan ei lisäkseni tule tietämään
nimeäsi ja projektiasi.

Vastaamalla et auta vain tutkimusta eteenpäin. Uskon, että voit sen kautta myös vaikuttaa siihen keskuste-
luun, mitä Mahiksesta ja suomalaisesta nuorisotyöstä käydään jatkossa. Saat myös jatkossa tietoja Mahiksen
kehityksestä, mihin tietoihin voit hyvin verrata omia kokemuksiasi. Kyse ei ole koulutodistuksen antamisesta
työstäsi, vaan toiminnan jälkipuinnista. Valtakunnallinen Mahiskampanja kustantaa tutkimushankkeen. Arvi-
ointitutkimuksesta on tulossa merkittävä osa myös nuorisotyön itsekritiikkiä ja kehittämistä. Kaikkien vastan-
neiden mahisohjaajien kesken arvotaan Canon-merkkisiä kameroita ja mahispaitoja.

Haluan tietää nimesi ja projektisi nimen ja perustavat tavoitteet, minkä avulla voin ottaa Sinuun mahdollisesti
yhteyttä. Nämä tiedot jäävät vain minun, tutkijan, tietoon. Olen useissa suorittamissani kyselytutkimuksissa
omaksunut tiukat tiedon salaisuuden periaatteet: kenenkään yksityisyyttä ei loukata. Helsingin yliopistossa tämä
on tärkeä periaate. Jos Sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, älä epäile ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Myös hankkeissa olevat nuoret saavat omat oheiset kyselylomakkeensa, jotka annat heille. Toivon, että voisit
yhdessä kahden satunnaisesti valitsemasi nuoren hankkeen jäsenen kanssa vastata kyselyyn. Kyse olisi lähinnä
neuvovasta ja keskustelevasta avusta. Jos nuorilla on hankala ymmärtää joitakin kysymyksiä tai vastausvaihto-
ehtoja, voisit  juttelemalla avata niitä. Heidän tiedonsuojansa takaamiseksi toivon, että nuoret kuitenkin itsenäi-
sesti tekevät vastausratkaisunsa ja lähettävät vastauksensa mukana seuraaviin palautuskuoriin.
          Toivon, että vastaatte viimeistään syyskuun lopussa!

HYVÄÄ JATKOA SINULLE!

Helsingissä, elokuun 17. pnä 1999

Tutkija Kari Paakkunainen
Helsingin yliopisto, Valtio-opin laitos
Snellmaninkatu 14C; PL 54
00014 Helsingin yliopisto
p. 09/1918837

Mikä on nimesi, osoitteesi, vetämäsi mahis-projektin nimi, idea ja sijaintikunta:_________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Rengasta oikea vaihtoehto (numero) ja valitse niistä vain yksi ellei toisin mainita.

Sukupuoli:
1 nainen/tyttö
2 mies/poika
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Syntymävuotesi:
1 1958 tai sitä ennen
2 1959-1968
3 1969-1974
4 1975-1978
5 1979-1981

Onko koulutuksesi kesken:
1  kyllä, missä____________________________________________________________________________
2 ei

Miten mahiskoulutus vaikutti ja tuntui ryhmän toiminnassa?
1 Se vaikutti, miten_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
2 ei vaikuttanut mitenkään.

Millaista tukea toivoisit nyt, jälkikäteen arvioiden, Nuorten Akatemialta ja Mahisverkostolta:
1 lisärahoitusta
2 jatkuvaa tai lisää koulutus- ja informaatio-ohjausta
3 lähinnä kokemusten ja tiedonvaihtoa uusista kokemuksista, tasavertaisella pohjalla
4 tukea projektin oikeuttamiseksi ja sen hyväksymiseksi kentällä
5 minun itseni, vetäjän, preppaamista ja motivointia
6 nuorten laajempia kohtaamis- ja verkottumismahdollisuuksia
7 varmuutta, että voimme jatkaa tulevaisuudessa samoissa merkeissä
8 Nuorten Akatemia on tehtävänsä tehnyt, kokemukset on nyt saatu
9 Ammatillinen ja muu koulutusohjaus on liiallista, sitä pitäisi pikemminkin vähentää
10 Uudet mitat täyttäviä kunnianhimoisia projekteja (laajoja hankkeita ja satsausta valmisteluun)
11 Uudella tavalla kohdistettuja ja räätälöityjä projekteja sekä treenausta tähän (pieniä tarkkaan kohdennettuja

hankkeita
12 Muuta, mitä____________________________________________________________________________

Mahis-hankkeet saivat taloudellista tukea. Rahan merkitys toiminnassa oli:
1 erittäin olennainen
2 kiva asia
3 sillä ei ollut juuri merkitystä

Hankkeesi ajallinen kesto:
1 piteni tai pitenee suunnitellusta
2 vastaa suunniteltua
3 lyheni tai muodostui suunniteltua vaatimattomammaksi

Ryhmän virallisuus tai muodollisuus:

1 ryhmän toiminta kehittyi virallisempaan ja muodollisempaan suuntaan
2 ryhmän toiminta oli suunnitellun vapaamuotoista ja itsenäistä
3 ryhmän toiminta pikemminkin vapautui itseohjautuvaan suuntaan

Muuttuiko ryhmän koko toiminnan aikana:
1 Se pieneni, kuinka monella:_____Näistä oli tyttöjä:_____, merkittävien elämänongelmien nuoria:_____
2 pysyi ideointien mukaisena eli kuinka suurena______
3 laajeni, kuinka monella:______Näistä oli tyttöjä:______, merkittävien elämänongelmien nuoria:_____
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Kuinka toimintamuotonne kohtasi seuraavat nuorisoryhmät: (ruksaa arviosi)

Myönteisesti Vaikea sanoa tai    Ongelmallisesti
ei tullut mukaan
toimintaan

1 maahanmuuttaja tai maahanmuuttajan jälkeläinen ____ ____ ____
2 etninen tai kielellinen vähemmistö ____ ____ ____
3 henkisesti epätasapainoinen nuori ____ ____ ____
4 ruumiillisesti vammautunut tai invalidi ____ ____ ____
5 työtön ____ ____ ____
6 koulupudokas tai koulunsa keskeyttänyt ____ ____ ____
7 lapsi/nuori, joka ei ole perheen vaan joidenkin

muiden tahojen varassa (esim. hoitokodit, sijais-
perhe tai  terapeuttiset yhteisöt) ____ ____ ____

8 nuori, jolla on ollut ongelmia lain kanssa ____ ____ ____
9 asunto-ongelmasta kärsivä nuori ____ ____ ____
10 toimeentulo-ongelmia kohdannut nuori ____ ____ ____
11 päihdeongelmia kokeva nuori (alkoholi, huumeet)____ ____ ____
12 esim. syrjäseudun yksinäisyydestä tai kontak-

tien puutteesta kärsivä nuori ____ ____ ____
13 koulukiusauksesta tai muista kouluun liittyvistä

ongelmista kärsivä nuori ____ ____ ____
14 fyysisen ulkomuodon tai oireilun vuoksi

kärsivä nuori ____ ____ ____
15 jokin muu ongelma taustalla, mikä:

_____________________________________ ____ ____ ____

Minkälaista kehitystä, muutosta tai liikahduksia nuorten elämässä tai toimintatavoissa hankkeesi sai ai-
kaan?___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Miten katsot, että näissä mainituissa muutoksissa onnistuttiin:
(rengasta arvoasteikolla 1-5 se vaihtoehto, joka vastaa odotuksiasi; 1 = hivenen...5=erittäin hienosti)

1 2 3 4 5

Minkälaista kehitystä, muutosta tai liikahduksia omassa elämässäsi tai toimintatavoissasi hankkeesi mer-
kitsi ?___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Miten hyvin nämä mainitut odotukset ja merkitykset saavutettiin:
(rengasta arvoasteikolla 1-5 se vaihtoehto, joka vastaa odotuksiasi; 1 = hivenen...5=erittäin hienosti)

1 2 3 4 5

Jos ajattelet hankkeesi haasteita - millä tavalla ajatuksesi vetäjän valmiuksista ovat muuttuneet toimin-
nan aikana:______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Toiminnalla saattoi olla konkreettisia tavoitteita  kuten nuorten toimintatilan rakentaminen, korjaaminen  tai
tapahtumat. Kuinka ne toteutuivat? (valitse vain yksi seuraavista)

1  suurelta osalta raukesivat, niistä luovuttiin, miksi________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2 osaksi ne muuttuivat toiminnan aikana, miksi__________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3  toimintamuodot ja hankkeet kasvoivat, miten __________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4 toiminta oli suunnitellun muotoista ja laajuista

Missä ryhmäsi onnistui parhaiten ajatellen Sinun omia odotuksiasi?___________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Missä ryhmäsi onnistui parhaiten ajatellen Teidän yhteisiä odotuksianne ja arviointianne?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Missä ryhmäsi onnistui heikoimmin ajatellen Sinun omia asioitasi ja odotuksiasi?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Missä ryhmäsi onnistui heikoimmin ajatellen Teidän yhteisiä odotuksianne ja arviointianne?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jos ajattelet ryhmäsi mennyttä toimintaa: millaisen kouluarvosanan annat siitä?
1 kiitettävä
2 hyvä
3 keskinkertainen
4 tyydyttävä
5 heikko

Jos ajattelet ryhmäsi mennyttä toimintaa ja omia alkuperäisiä odotuksiasi: millaisen suoriutumisarvosanan antai-
sit nuorille (kouluarvosanan)?
1 kiitettävä
2 hyvä
3 keskinkertainen
4 tyydyttävä
5 heikko

Mikä oli toimintanne sykähdyttävin myönteisin kokemus omalta kannaltasi?____________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Entä kielteinen tai omaa voimattomuuttasi eniten paljastava kokemus?
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Tuntuiko joskus siltä, että olet tekemisissä omien kykyjesi kannalta liian suurten ongelmien kanssa? Jos tuntui,
niin miten_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Jos ajattelemme nuorisotyön keinovalikoimaa, mitä projektisi toi siihen uutta?__________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Minkälainen asema Mahis-projektilla on ollut oman nuorisotyön mallisi kannalta: (valitse vain yksi seuraavista)

1 en ole ajatellut työn menetelmällistä puolta erityisen paljoa
2 se on luontevaa ja inspiroivaa jatkoa entisille hankkeille
3 haluan uudistua ja pätevöityä ammatillisesti
4 Mahis merkitsee vedenjakajaa työskentelytavassani, paljon muuttuu tämän jälkeen
5 Mahis ei tuonut uutta toimintatapaani, silti se oli tarpeellinen kokemus
6 Mahis oli turha ja epäonnistunut kokemus

Hankkeen jatkoa tai nuorten tulevia aktiviteetteja ja yhteyksiä on suunniteltu seuraavasti:
1 on mietitty valmiiksi tai jo toteutettu ryhmässä tai sen suunnitelmissa, jolloin suuntaudutaan

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2 on rakennettu valmiiksi muiden esim. kattojärjestön, Mahiksen tai viranomaisten kanssa, miten
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3 jatkohankkeita ja nuorten elämänpolkuja on rakenneltu yksilökohtaisesti, räätälöiden  ___________________
___________________________________________________________________________________

4 jatkoa ei ole suunnitteilla, miksei____________________________________________________________

Miten paikallisten ja epävirallisten toimijoiden kanssa rakennettu yhteistyö on sujunut? Ovatko yhteistyösuhteet
saaneet lisää voimaa ja uusia muotoja hankkeen aikana?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mitä vaikeuksia yhteistyössä on ollut?_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Kun  ajattelet mahisprojektiasi, sen kokemuksia ja sen synnyttämää mielikuvaa hankkeeseen osallistuvi-
en näkökulmasta, voit samastaa sen lähinnä seuraaviin juttuihin ja toiminta-ajatuksiin:
(valitse kaikki mielekkäät ja tärkeät vaihtoehdot; jos mahdollista, tutustu huolellisesti vaihtoehtoihin
ennen vastaamista)

1 pakopaikkaa elämän hankaluuksista: pakoa
2 puuhastelua, jolla ei voi olla muita tavoitteita: puuha
3 terapiaa (henkistä mielihyvää ja tasapainon kasvua), missä nuori on kohteena: yksilöterapia
4 “kaikki osallistujat muodostavat terapeuttisesti kasvavan yhteisön”: yhteisön henkinen kasvu
5 tunteiden ja emootioiden tunnistaminen ja käsittely on tärkeää: tunnelma
6 keskusteluyhteyttä elämän tärkeistä jutuista ja ongelmista: kielellinen yhteys
7 paikkaa, jossa osallistujat joutuvat sopivien suoritus- tai selviytymisvaatimusten eteen: onnistumista
8 vertailun/kilpailun/koettelun paikkaa osallistujille: kokeileva harkinta
9 paikkaa, joka on rauhoitettu suoritus- ja selviytymisvaatimuksilta: epäonnistumisen mahdollisuutta
10 paikkaa, jossa ei vertailla ja kilpailla eikä odoteta mitään - vaan vain ‘ollaan itsensä kanssa’:

pohdinnan  rauha
11 sosiaalisen yhteispelin oppimismahdollisuus: kaveri- ja ystäväpiiri
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12 sosiaalisen yhteispelin oppimismahdollisuus: ikään kuin perhe
13 sosiaalisen yhteispelin oppimismahdollisuus, kohtalotovereiden mahdollisuus jutella ja käsitellä

turvallisesti ongelmia: kohtalotoverit
14 sosiaalisen yhteispelin mahdollisuus, tytöt ja pojat ovat kiinnostuneet toisistaan ja se vie hanketta

eteenpäin: sukupuoli
15 sosiaalisen yhteispelin oppimismahdollisuus, kontaktit oman yhteisön ulkopuolelle maakunnallisesti,

kansallisesti tai kansainvälisesti: rajat rikki
16 ainoastaan sen näkemistä ja nimeämistä, mitkä ovat itse kunkin sosiaaliset ongelmat: tunnistaminen
17 seikkailua ja sen kautta oppimista: seikkailua
18 kulttuurisen oivaltamisen ja ilmaisun mahdollisuutta: luovuus
19 ärsyyntymistä, provosoitumista ja sitä kautta ‘liikahtamista eteenpäin’: kolahtaminen
20 leikin- ja pelinomaista oppimista: peli ja leikki
21 urheilun ja pelin mahdollisuus ja toiseksi sosiaalinen yhdessäolo: urheilu

22 valistushengen mukaista oppimista koulun hengessä itsekuria oppien: koulu
23 aatteellinen tai eettinen elämänarvojen pohdiskelu: opintokerho
24 järkiperäinen ajattelu kunniaan: aivot

25 osallistujat ovat asiakkaita, jotka saavat hankkeesta itselleen palveluksen, eräänlaisen tuotteen: tavara
26 osallistujat saavat hankkeessa vastauksen tai tilaisuuden huutavaan tarpeeseen tai puutteeseen:

niukkuus
27 muut toimintatavat tai viranomaiskäytännöt eivät yksinkertaisesti tavoita samalla tavalla nuoria:

ainutlaatuisuus
28 erityisnuorisotyön ja -kasvatuksen koekenttä: menetelmä

29 sosiaalinen  ‘tekemällä oppii’: työpaja
30 pakonomainen juttu: velvoitetyö
31 kansalaistyön kaltainen juttu: kansalaispalkka
32 paikallinen kansalais- tai yhteisöperinne: talkoot
33 osallistujien työtaitojen preppaaminen: taitotekijä
34 palkkaperusteinen hanke, mistä saadaan korvaus tai palkkio: palkkatyö
35 ekologinen ja ympäristöjuttu: luontotekijä
36 paikallisen yhteiskunnallisen tai ympäristöllisen ongelman purkaminen, voittaminen tai “uudistus“:

maailman muuttaminen

Miten seuraavat toimintatavat ovat saaneet aikaan myönteisiä liikahduksia ja muutoksia, hankkeesi nuo-
rissa: (arvio kukin toiminta-alue)

erittäin hyvin vaikea heikosti ei
hyvin sanoa lainkaan

(Koulu)luokkamaisesti organi-
soidut oppimistapahtumat: ____             ____             ____ ____             ____

Paikallinen ja yhteiskunnallinen vai-
kuttaminen, (varhais)nuorison aloit-
teet tai yhteiskunnallinen kasvu              ____ ____ ____ ____ ____

Kulttuurinen ja luova ilmaisu ____ ____ ____ ____ ____

Sosiaalinen tila, terapia ja keskustelu ____ ____ ____ ____ ____
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Fyysinen, urheilullinen, pelillinen, lei-
kinomainen ilmaisu ja yhdessäolo ____             ____             ____             ____             ____

Seikkailu, selviytyminen, rajakoke-
mukset ja provosoituminen ____             ____             ____             ____             ____

Työnteonomainen itsekuri, suoritta-
minen, tavoitteellisuus ja aikataulut ____ ____ ____ ____ ____

 “Tekemällä oppii” (esim. työpaja) ____ ____ ____ ____ ____

Miten arvioit ryhmäsi tilannetta? Mikä oli syrjääntymisvaarassa olevien ja paremmin selviävien nuorten välinen
suhde? (Valitse vain yksi)
1 yhteisen oppimisen mahdollisuus
2 vaikea tietää, koska_____________________________________________________________________
3 ongelmien ja riskien kautta eteenpäin
4 sangen riskialtis ja hankala

Mahiksen ajatuksena oli kohdata korrektilla tavalla “syrjääntyneiden” nuorten elämänvaikeuksia. Miten
tässä onnistuttiin? (arvioi rohkeasti ja valitse yksi seuraavista)

1 hyvin, vaikka toiminnassa oli mukana monia vaikeuksissa olevia nuoria, he eivät kokeneet alemmuutta tai
leimautuneet mitenkään

2 joitain tilanteita oli, joissa joku tai jotkut nuoret kokivat olevansa normalisoinnin tai leimaamisen
kohteena

3 toimintaa vaikea arvioida tältä kannalta
4 nuorten keskuudessa esiintyi ‘leiriintymistä’, vaikeuksia omaavat nuoret pitivät etäisyytensä joko

vetäjistä tai “tavallisista“ nuorista
5 vaikeuksissa olevista nuorista joku tai jotkut lähtivät kävelemään ja tämä vaikeutti “hankkeen juttuja“

Mitkä seuraavista omista kokemuksistasi vahvistuivat (valitse kaikki olennaiset):

1 toiminta oli yllätyksellistä, uutta luovaa ja ennakoimatonta
2 toiminta opetti ristiriitojen hallintaa, elämä ei ole vain mutkatonta etenemistä
3 toiminnan hyvä suunnittelu ja aikataulu antoivat turvallisen kokemuksen
4 toiminta opetti ihmissuhteiden hallintaa yhteiskunnassa
5 toiminta opetti sisäistä ajattelua, omien elämäntoiveiden käsittelyä
6 ei mitään edellisistä, vaan _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Oma inspiraatiosi toiminnasta liittyi lähinnä seuraaviin suuntiin: (valitse vain yksi, vaikka se tuntuisikin vaikealta)

1 elämän tarkoitusta ja ihmiskuvaa koskevaan filosofiaan
2 sosiaaliseen herkkyyteeni ja haluun ajatella muita
3 menetelmälliseen keskusteluun nuorisotyössä
4 ammattitaitoon
5 eettiseen tai yhteiskunnalliseen pakkoon tehdä ongelmille jotain
6 halusin herkistyä ongelman äärelle ja tavoittaa ongelmia uusin ja vapain tavoin
7 johonkin muuhun, mihin_________________________________________________________________
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Oppivatko nuoret ryhmässäsi käsittelemään joitain pikkujuttuja tai -ongelmia elämässään, joilla uskot olevan
merkitystä tulevaisuudessa? ‘Pikkujutuilla’ tarkoitetaan tässä esimerkiksi arkisia taitoja,  asioiden uudelleen
näkemistä ja tilanteiden hallintaa (ei esimerkiksi koulutusvalintoja).
1 Oppivat,  mitä__________________________________________________________________________
2 Vaikea sanoa tai verrata muihin arkisiin kokemuksiin
3 Eivät oppineet

Lähitulevaisuuden suhteen nuoret saivat toiminnalta (valitse kaikki tärkeät vaihtoehdot)

1 tärkeitä kavereita
2 uutta uskoa vanhempiin ihmisiin kuten hankkeen vetäjiin
3 eväitä elämänongelmien ja valintojen ratkaisuun harrastusten kautta
4 eväitä koulutusvalintoihin
5 eväitä työelämän valintoihin
6 eväitä ottaa yhteyttä viranomaisiin ja sosiaalityöntekijöihin
7 jäivät mukaan Mahiksen tai johonkin muuhun järjestettyyn toimintaan
8 oppivat säännölliseen toimintaan tai järjestyksenmukaiseen elämään
9 suunnittelimme osallistujille henkilökohtaista jatkotoimintaa, mitä _________________________________

__________________________________________________________________________________
8 suunnittelimme yhteistä jatkotoimintaa, mitä___________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Millä tavoin mietitte läpikäytyjen asioiden ja toimintojen yhteyttä nuorten arjen ongelmiin? (esim. tavoitteellisen
ja motivoidun toiminnan yhteyttä koulumotivaatioon ja -lintsaukseen)_________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Voivatko ryhmäsi nuoret päättää jostakin olennaisesta ryhmän toiminnassa?
1 ei
2 hiukan
3 kyllä, miten_____________________________________________________________________________

Uskotko ryhmän saavuttaneen nuoria ja luoneen toimintoja tavoilla,  mitkä eivät olisi yhtä helposti luota-
vissa muiden nuorisotyön muotojen (järjestöt, kaupalliset tai julkisen vallan järjestelmät) puitteissa?
1 en usko, miksi ei________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
2 uskon, sillä hankkeen vapaaehtoisuus ja joustavuus mahdollistivat nopeat ja dynaamiset yhteydet nuoriin ja

heidän odotuksiinsa
3 uskon, sillä hankkeen epämuodollisuus mahdollisti nopean ja realistisen projektin kehittämisen
4 uskon, sillä hankkeen pienimuotoisuus teki siitä mielekkään, kohdeherkän ja konkreettisen; käytännöllisyys

ennen kaikkea, “ei tule tavoitella tähtiä taivaalta“ vaan pieniä polkuja ja ‘toivonpilkahduksia’
5 uskon, sillä hankkeen autonomia ja lähietäisyys itse nuoriin toimijoihin loi sykkeen ja ‘lisän’, mitkä

hukataan  muodollisessa ja virallisessa toiminnassa
6 uskon, sillä henkilökohtainen heittäytyminen, “itsensä antaminen“, mahdollistui ainutkertaisella tavalla
7 uskon, sillä hanke näyttää aktualisoivan kansalaisyhteyksiä ja epävirallisia voimavaroja ja verkkoja, joita ei

muuten löydettäisi
8 uskon, sillä hanke näyttää osoittavan, että ammattitaitoisen ja rutinoituneen nuorisotyön “tuolla puolen” on

kansalaisten omia voimavaroja ja sosiaalisia taitoja, oma ongelmien voittamisen autonomiansa

9 uskon, sillä näin nuorten oma tekeminen ja näkövinkkeli elämän hallintaan tulee mutkatta esiin
10 uskon, jostain muusta syystä, mistä__________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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Kerro jatkoyhteistyötahoista (Mahiksen lisäksi) ja lisäresurssien hankintamahdollisuuksista:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Mitkä seuraavista näet toiminnan tärkeimpinä käytännöllisinä ongelmina:
(valitse itsellesi keskeisimmät)
1 kokemuksen ja ideoiden puute tällaisista hankkeista
2 ympäristön epäilyt ja kritiikin
3 ympäristön ahdasmielisyyden
4 kilpailevan nuorisotyön ihmiset ja toiminnan
5 ryhmän sisäiset vaikeudet, ristiriitaiset edut ja odotukset
6 toimintapaikkojen ja -resurssien (esim. rahat) niukkuuden
7 yksinäisyyden (olet yksin hankkeen kanssa)
8 Mahiksen toiminnan lyhytkestoisuuden
10 yllättävät vaikeudet lähestyä vaikeuksissa eläviä nuoria
11 jokin muu, mikä_________________________________________________________________________

Onko toiminnan kautta saatu tai saatavissa aikaan muutoksia lapsi- ja nuorisotyön toimijoiden
yhteistyössä ja luoda näin uusia toimijasuhteita: (valitse itsellesi keskeisimmät)
1 kyllä, muiden joustavien hankkeiden kanssa Suomessa
2 kyllä, muiden hankkeiden kanssa kansainvälisesti
3 kyllä, oman järjestön puitteissa
4 kyllä, olemassa olevien järjestöjen kanssa
5 kyllä, muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
6 kyllä, (puoli)julkisten tai kunnallisten toimintojen (esim. työpajat, koulukuraattorit, sosiaalitoimi)
7 kyllä, jatkokokeilujen, pilottiprojektien tai arviointitutkimuksen mielessä
8 ei

Mitä tällaiset uudet yhteistyösuhteet ja toimijat  tarkoittavat:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

LÄMMIN KIITOS OSALLISTUMISESTASI!

JA HYVÄÄ JATKOA NUORISOTYÖLLE!


