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Tiivistelmä 

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani lasten ja nuorten mielipidekirjoitusten aiheita, yleisöjä ja 
argumentaatiota. Keskeiset tutkimuskysymykseni ovat: mistä aiheista nuoret kirjoittavat, kenelle 
he kirjoittavat ja miten he perustelevat mielipiteitään. Tutkimuksen aineisto koostuu 55 
mielipidekirjoituksesta, jotka on julkaistu neljässä eri sanomalehdessä (Aamulehti, Helsingin 
Sanomat, Kaleva ja Lapin Kansa) vuosina 2013–2014. Keräsin aineiston keväällä 2014 pyytämällä 
kirjoituksia lehdistä ja hankkimalla niitä itse lehtien arkistosta. Nuorin kirjoittaja on 
neljäsluokkalainen ja vanhin abiturientti. Suurin osa kirjoittajista on noin 14–15-vuotiaita nuoria. 
 
Johdannossa perustelen aihevalintaani ja sitä, miksi lapsia ja nuoria tulisi kuulla ja kuunnella. 
Tarkastelen myös nuorten suhdetta sanomalehteen ja lukemiseen sekä esittelen työni tavoitteet. 
Toisessa luvussa kerron käyttämistäni tutkimusmenetelmistä: sisällönanalyysista, 
diskurssianalyysista, retoriikan tutkimuksesta ja argumentaatioanalyysista. Kolmannessa luvussa 
esittelen tutkimusaineiston ja kerron, mitä mieltä haastattelemani toimittajat ovat lasten ja 
nuorten mielipidekirjoittamisesta sanomalehdissä. 
 
Nuorten käsittelemiä aihepiirejä tarkastelen neljännessä luvussa ja peilaan niitä lapsi- ja 
nuorisotutkimuksen havaintoihin. Yleisöjä käsittelevässä viidennessä luvussa painottuvat 
diskurssianalyysi ja retorinen analyysi. Kirjoitusten perusteluita tutkin kuudennessa luvussa 
argumentaatio- ja diskurssianalyysin keinoin. 
 
Tutkimuksessa käy ilmi, että lapset ja nuoret kirjoittavat sanomalehtien yleisönosastoille 
yleisimmin aiheista, jotka ovat lähellä heidän arkipäiväänsä: harrastukset ja koulumaailma ovat 
suosituimmat aihepiirit. Muita aiheita aineistossa ovat eettiset kysymykset, sosiaalinen media, tasa-
arvo, kiusaaminen sekä paikalliset, poliittiset kysymykset. Aiheet ovat myös sellaisia, joihin nuorilla 
itsellään tai kirjoitusten kohdeyleisöillä on mahdollisuuksia vaikuttaa. Tarkastelemissani teksteissä 
ei juurikaan kirjoiteta henkilökohtaisen elämän ongelmista. 
 
Lapset ja nuoret kohdistavat kirjoituksensa useimmin vertaisilleen eli toisille nuorille. Toisaalta 
samassa tekstissä voi olla useita eri yleisöjä. Tämä kertoo siitä, etteivät nuoret välttämättä pohdi 
juurikaan sitä, kenelle ovat tekstiä ja asiaansa kirjoittamassa. Perusteluissaan lapset ja nuoret 
vetoavat enemmän järkeen kuin tunteisiin. Argumentoinnissa he käyttävät esimerkiksi yleistyksiä 
ja vetoavat tasa-arvoon, terveyteen ja muihin arvoihin. Mielipiteitä perustellaan myös 
koulunkäyntiin liittyvillä vaikutuksilla. 
 
Tutkimukseni on kurkistus nuorten maailmaan ja ajattelun tapoihin, ei kattava eikä yleistettävä 
raportti. Koska aineisto on pienehkö ja avoimin mielin valittu, siitä ei voi tehdä kauaskantoisempia 
ja laajalle ulottuvia päätelmiä. 
Asiasanat   argumentointi, diskurssianalyysi, lapset, mielipidekirjoitukset, nuoret, retoriikka, sanomalehdet,   
               sisällönanalyysi 



 

 

Sisällysluettelo 

 

1. JOHDANTO ..................................................................................................................... 1 

1.1. Tutkimuksen aihe ...................................................................................................... 1 

1.2. Miksi lapsia ja nuoria tulisi kuulla? ......................................................................... 2 

1.3. Nuoret, sanomalehti ja lukeminen ........................................................................... 6 

1.4. Tutkimuksen tavoitteet .............................................................................................. 8 

2. TUTKIMUSMENETELMÄT ....................................................................................... 10 

2.1. Laadullinen tutkimus .............................................................................................. 10 

2.2. Sisällönanalyysi ........................................................................................................ 11 

2.3. Diskurssianalyysi ..................................................................................................... 12 

2.4. Retoriikan ja argumentaation tutkimus ................................................................ 14 

3. AINEISTO ...................................................................................................................... 16 

3.1. Aineiston esittely ...................................................................................................... 16 

3.2. Toimittajien näkemyksiä nuorten mielipidekirjoittamisesta .............................. 18 

4. MISTÄ NUORET KIRJOITTAVAT? ......................................................................... 20 

4.1. Katsaus nykynuorten maailmaan tutkimuksen valossa ....................................... 20 

4.2. Nuorten käsittelemät aiheet .................................................................................... 23 

4.2.1. Harrastukset ......................................................................................................... 25 

4.2.2. Koulu ................................................................................................................... 28 

4.2.3. Kouluruoka .......................................................................................................... 29 

4.2.4. Eettiset kysymykset ............................................................................................. 30 

4.2.5. Sosiaalinen media ................................................................................................ 34 

4.2.6. Tasa-arvo ............................................................................................................. 35 

4.2.7. Paikalliset, poliittiset kysymykset ....................................................................... 37 

4.2.8. Kiusaaminen ........................................................................................................ 38 

4.2.9. Mistä nuoret eivät kirjoita? .................................................................................. 38 

5. KENELLE NUORET KIRJOITTAVAT? .................................................................. 41 

5.1. Retoriikan historiaa ................................................................................................. 41 

5.2. Yleisön käsite ............................................................................................................ 42 

5.3. Yleisöt nuorten mielipidekirjoituksissa ................................................................. 43 

5.3.1. Universaaliyleisö ................................................................................................. 44 

5.3.2. Erityisyleisöt ........................................................................................................ 46 



 

 

6. MITEN NUORET PERUSTELEVAT MIELIPITEITÄÄN? ................................... 52 

6.1. Argumentaation käsite ............................................................................................ 52 

6.2. Nuorten käyttämät argumentointitavat ................................................................ 55 

6.2.1. Arvot ................................................................................................................... 56 

6.2.2. Omat kokemukset ............................................................................................... 59 

6.2.3. Vaikutukset koulunkäyntiin ................................................................................ 61 

6.2.4. Vertailu ................................................................................................................ 62 

6.2.5. Yleiset totuudet ................................................................................................... 63 

6.2.6. Auktoriteettiin vetoaminen .................................................................................. 65 

6.2.7. Aikuisten toiminta ............................................................................................... 67 

6.2.8. Muut .................................................................................................................... 68 

7. POHDINTA .................................................................................................................... 70 

7.1. Keskeiset tulokset .................................................................................................... 70 

7.2. Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus .................................................................. 72 

7.3. Jatkotutkimusajatukset .......................................................................................... 74 

LÄHTEET .......................................................................................................................... 76 



 

 

1. JOHDANTO 

1.1. Tutkimuksen aihe 

Tarkastelen tässä opinnäytetyössä lasten ja nuorten kirjoittamia yleisönosastokirjoituksia, 

jotka on julkaisu eri sanomalehdissä vuosina 2013 ja 2014. Tarkoitukseni on tarkastella 

aihepiirejä, joita lapset ja nuoret teksteissään käsittelevät ja mitä nämä aihevalinnat 

kertovat tämän päivän nuorisosta. Analysoin myös tekstien argumentaatiota eli lähinnä 

sitä, kuinka esitettyjä mielipiteitä perustellaan. Myös tekstien yleisöt kiinnostavat: kenelle 

lapset ja nuoret kirjoittavat ja keihin he haluavat teksteillään vaikuttaa. 

 

Pro gradu -tutkielmani aihe on noussut omasta kiinnostuksestani kirjoittamista, 

sanomalehtiä, sananvapautta ja lapsia ja nuoria kohtaan. Olen työskennellyt lehtialalla 

useita vuosia ja siksikin olen erityisen kiinnostunut julkisesta vaikuttamisesta. Myös 

intohimoni ja rakkauteni suomen kieltä kohtaan näkyvät aiheen valinnassa. 

 

Nuorten ja lasten ääni on kuulemisen arvoinen. Nuoret kirjoittavat nykyään mielipiteitään 

enimmäkseen internetin keskustelupalstoilla ja sosiaalisen median yhteisöissä, mutta 

sanomalehteen omalla nimellä kirjoitettu yleisönosastokirjoitus vaatii mielestäni jo 

enemmän rohkeutta. Se on punnittu, usein oman opettajan tarkistama teksti, jonka nuori tai 

lapsi on valmis tarjoamaan painettuun sanaan tuhansien luettavaksi. 

 

Argumentaatioteoreetikko Chaïm Perelman (1996, s. 64) muistuttaa, että naurunalaiseksi 

joutumisen ja maineen menetyksen pelko on tehokas argumentaation keino. ”Sellainen, 

joka haluaa säilyttää muiden kunnioituksen, pyrkii kaikin keinoin välttämään 

naurunalaisuutta.” Mielestäni sanomalehteen kirjoittavat nuoret ovatkin erityisen rohkeita, 

koska osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun omalla nimellään ja vieläpä mediassa, 

joka on tutumpi vanhemmalle väelle kuin heidän omalle ikäluokalleen. Siitä huolimatta he 

ovat tekstinsä lehteen lähettäneet, mutta aivan varmasti sanomalehti mediana on 

vaikuttanut taustalla siihen, miten nuoret asiansa ilmaisevat ja perustelevat. Omassa 

ystäväpiirissään ja nettimaailmassa nimettöminä he muotoilisivat mielipiteensä 

todennäköisesti toisin. 
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Mielestäni on kiinnostavaa ja liikuttavaa, kuinka lehtien mielipidepalstoille kirjoittavat 

nuoret kantavat teksteissään huolta myös niistä, jotka eivät itse jaksa, halua tai voi nostaa 

ongelmia esille. Jos lapset ja nuoret kykenevät erottamaan joukosta ne, jotka tarvitsevat 

enemmän tukea ja ymmärrystä osakseen, pitäisi aikuistenkin heidät erottaa – tai ainakin 

ottaa nuorison viestit tosissaan ja hyödyntää heidän tarkkanäköisyyttään. 
 

Nuorten mielipiteitä tutkittaessa pitäisi antaa arvo myös nuoruudelle itselleen – tälle 

tärkeälle ja vaikealle elämänvaiheelle. Hoikkala ja Paju (2013, s. 15) näkevät 

ongelmallisena sen, että jos nyky-yhteiskunnassa ja koululaitoksessa korostetaan koko ajan 

eteenpäin menoa, ei nuoruudella elämänvaiheena ajatella olevan itseisarvoa. Se nähdään 

vain väliaikaisena tilana, joka johtaa jonnekin muualle, ja valtava ammattilaisten joukko 

pyrkii toimittamaan nuoria tuosta tilasta ja elämänvaiheesta pois. Kuitenkin nuoret itse 

voivat pelätä aikuistumista ja siihen liittyviä tapahtumia ja elämänmuutoksia, kuten 

peruskoulun päättymistä ja jatko-opiskelupaikan hakua (mts. 70). Heille ja heidän 

yksilöllisille mielipiteilleen pitäisikin antaa tilaa ja aikaa. 

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmassa (POPS 2004, s. 49–57) mielipiteen 

ilmaisu ja perusteleminen mainitaan keskeisissä sisällöissä jo vuosiluokilla 3–5. 

Vuosiluokkien 6–9 sisällöissä mainitaan tekstien suuntaaminen eri kohderyhmille ja 

erilaisiin viestintävälineisiin ja -tilanteisiin. Kantaaottavat tekstityypit ja omien 

näkemysten esittäminen ovat myös esillä keskeisissä sisällöissä opetussuunnitelmassa. 

1.2. Miksi lapsia ja nuoria tulisi kuulla? 

Lapsen oikeuksien sopimuksessa (1989) lapsi määritellään alle 18-vuotiaaksi. Tässä 

tutkimuksessa tarkastelen enimmäkseen yläkouluikäisten nuorten kirjoituksia, mutta 

mukana on myös pari 4.‒6.-luokkalaisen lapsen tekstiä sekä pari lukiolaisen tekstiä. Liki 

kaikkien tarkastelemieni tekstien kirjoittajat ovat siis lapsia ja suurin osa myös nuoria. 

 

Vielä keskiajalla lapsia kohdeltiin pieninä aikuisina, koska heitä tarvittiin työnteossa 

varhain. Käsitys lapsuudesta erillisenä vaiheena yleistyi länsimaissa 1700-luvulle tultaessa. 

Nuoriso taas alkoi vakiintua omaksi väestöryhmäkseen 1800-luvulta lähtien. (Mäki-

Kulmala 1989, s. 8–9.) Nuoruusvaiheen alkua määrittää selkeästi biologia: puberteetin eli 

murrosiän alkaminen. Nuoruusiän katsotaan päättyvän, kun nuori saavuttaa fysiologisen 

kypsyyden, lainsäädännön ikärajat ja hänestä tulee taloudellisesti riippumaton. (Ruoppila 
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1997, 162–163.) Vesa Puurosen (2006, s. 48) mukaan nuoruus on pidentynyt jatkuvasti 

moderneissa teollisuusyhteiskunnissa, jos se halutaan määritellä riippuvaisuutena 

vanhemmista ja osallistumisena muodolliseen koulutukseen. Tätä määrittelyä vasten 

tutkimukseni nuoret elävät vielä varhaista nuoruuttaan, ovat vielä vanhemmistaan 

riippuvaisia ja suurin osa yleisen oppivelvollisuuden piirissä. 

 

Yhdistyneiden kansakuntien lasten oikeuksien sopimus vuodelta 1989 määrittelee lapsen 

oikeuden ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa. Nämä 

mielipiteet on myös otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Sopimus 

ratifioitiin Suomessa vuonna 1991. (Lapsen oikeuksien sopimus 1989.)  Jo lakitasolla siis 

määritellään se, että lasta on kuultava häneen liittyvissä asioissa. Suomessa esimerkiksi on 

perustettu erilaisia lasten ja nuorten kuulemisjärjestelmiä ja osallisuusympäristöjä: 

kunnallisia nuorisovaltuustoja, lasten parlamentteja ja oppilaskuntatoimintaa (Alanko 

2010, s. 55). 

 

Suomessa lasten ajatusten huomiointi pohdittaessa tulevaa yhteiskuntakehitystä on 

kuitenkin jäänyt suhteellisen vaatimattomaksi (Lahikainen ym. 2005, s. 205). Ja vaikka 

lasten näkyvyys yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa on ehkä hieman lisääntynyt, ei tämä 

Lahikaisen ym. (mts. 208) mielestä merkitse sitä, että lasten tarpeet ja näkemykset olisivat 

jo riittävän vahvasti mukana alueellisia, kansallisia tai kansainvälisiä päätöksiä tehtäessä. 

 

Vaikka lapsen näkökulman historiallinen kehitys voi näyttäytyä lapsen äänen 

voittokulkuna, voidaan Liisa Karlssonin (2012, s. 35) mielestä kuitenkin syystä kysyä, 

miten tarkasti lapsia on lopulta kuultu. On myös huomionarvoista, että lapset huomioiva 

tutkimus on yhä marginaalissa. 

 

Karlsson (2012, s. 35) kysyy myös, mitä käsite lapsen ääni merkitsee. Riittääkö, että lapset 

saavat puhua vai pyritäänkö ymmärtämään, mikä lapsesta on tärkeää? Huomioidaanko 

aikuista tyydyttävät kommentit vai otetaanko lapset vakavasti antamalla heidän omille 

ajatuksilleen ja aloitteilleen tilaa? Kynnyskysymykseksi Karlsson nostaa sen, miten 

lapsista ja heidän näkökulmistaan puhuminen todentuu jokapäiväisessä elämässä: lasten 

ääni pääsee esiin vasta sitten, kun kehittämisprojektien ja tutkimusten tulokset näkyvät 

lasten arjessa. Uskon, että esimerkiksi lyhytaikaisilla projekteilla on valitettavan harvoin 

vaikutusta lasten ja nuorten elämään jälkeenpäin. Mielestäni lasten kuulemisessa ja 

osallistamisessa tarvittaisiin vielä nykyistä enemmän aikuisten vahvaa tahtoa ja halua 
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muuttaa vallitsevia käytänteitä ja ottaa huomioon lasten ja nuorten mielipiteet ja ajatukset. 

 

Anu Alangon (2010, s. 70) tutkimuksessa kävi ilmi, että oppilaiden vaikuttamis- ja 

osallistumispyrkimyksistä ei oppilaiden mielestä juuri ollut hyötyä tai oppilailla ei ollut 

tietoa, oliko heidän asioitaan koskaan viety eteenpäin. Yhdyn Alangon mielipiteeseen siitä, 

että tähän seikkaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota lasten ja nuorten osallisuuspuheissa 

ja ennen kaikkea teoissa. Jos ja kun tunnustamme lasten ja nuorten mielipiteiden tärkeyden 

heitä koskevassa päätöksenteossa, olisi ensiarvoisen tärkeää, että heille myös kerrotaan, 

miten heidän näkemyksensä ja ehdotuksensa on otettu huomioon. Ja jos niitä ei oteta 

millään tavalla huomioon, tulisi sekin kertoa lapsille itselleen – perustelujen kera. 

 

Linda Kinney (2005, s. 126) muistuttaa, että uskallus tuoda äänensä kuuluviin antaa 

lapsille voimaa ja halua haastaa aikuisia ja heidän mielipiteitään. Usein kysymys voikin 

aikuisten kohdalla olla siitä, haluammeko ja uskallammeko opettaa ja totuttaa lapset 

ajattelemaan, kyseenalaistamaan ja sanomaan mielipiteensä suoraan. 

 

Lapsen kuuleminen voi olla myös merkittävä tekijä tämän itsetunnon kannalta. Jos lapsi 

saa kokemuksia osallisuudesta ja aktiivisesta jäsenyydestä yhteisössä, hänelle rakentuu 

vahva ja terve itsetunto. Yksilöllisyyteen ja erilaisiinkin luonteenpiirteisiin ei tulisi 

suhtautua uhkana vaan osana moniarvoista yhteisöä. (Reivinen 2013, s. 13.) Mäkelä ja 

Sajaniemi (2013, s. 41) pitävät kykyä olla omana itsenään yhteydessä toisiin ja jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa ihmisenä olemisen ydintaitona. 

 

Myös esimerkiksi aikuisten stereotyyppinen näkemys siitä, että nuorten tapa tehdä asioita 

tai ylipäätään olla olemassa on väärä, on omiaan lisäämään vastustusta ja vahvistamaan 

kyseenalaisia kommunikointi- ja toimintatapoja (ks. Kallio ym. 2013, s. 70). Kallio ym. 

(mts. 81) teroittavatkin, että myönteisen tunnistamisen tulisi toteutua lasten ja nuorten 

jokapäiväisessä arjessa. Näin lapselle tai nuorelle saadaan viestitettyä, että hän on arvokas 

ja toimii ihan oikein jo tekemällä niin kuin tekee – itselleen omimmalla tavalla. 

Kjørholt ym. (2005, s. 183) korostavat, että kaikkien ihmisten kuunteleminen on osa 

demokraattista ja eettistä toimintaa, sen kautta ilmaistaan kulttuurisia arvoja ja 

ymmärretään toisia ihmisiä. Se on myös kritiikin väline ja osallistumisen ja osallisuuden 

muoto. Lasten kuuntelu mahdollistaa heidän osallistumisensa päätöksentekoon, oppimisen, 

arvioinnin, perheiden ja yhteisöjen yhdistämisen sekä poliittisen osallistumisen. 
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Kuuntelusta keskusteltaessa on tarpeen pohtia myös kuuntelemisen ja osallisuuden eroja ja 

rajapintaa. Thomas ja Percy-Smith (2010, s. 2) toteavat, että lasten ja nuorten oikeus 

osallisuuteen ei täyty pelkästään heidän näkemyksiensä huomioimisella, vaan todellisen 

osallisuuden pitäisi olla aktiivista kansalaisuutta tukevaa toimintaa lasten ja nuorten 

jokapäiväisessä elämässä, vaikka tällainen toiminta joskus tuntuukin käytännössä 

kaukaiselta. Sinclair (2004, s. 110) taas toteaa, että osallisuudella on usein tarkoitettu lasten 

ja nuorten tulemista kuulluksi ja konsultoivaa roolia, mikä antaa osallisuudesta hyvin 

passiivisen kuvan. Aktiivisena toimintana osallisuus tarkoittaa sitä, että lapsilla ja nuorilla 

on selkeä ymmärrys omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa tapahtumien kulkuun. (Mts. 

111.) 

 

Alanko (2013, s. 52) tuo esiin, että lasten ja nuorten osallisuudesta puhuttaessa on usein 

käytetty äänen (engl. voice) käsitettä, jolla on haluttu tuoda esiin vaiennetun väestönosan 

oikeus tulla kuulluksi ja huomioiduksi. Hän ymmärtääkin osallisuuden väitöskirjassaan 

lasten ja nuorten äänen eli näkemysten ja mielipiteiden kuulemiseksi. 

 

Lasten ja nuorten kuuleminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen olisi toivottavaa 

monestakin syystä: heidän osallistumisensa on jo arvo sinänsä, palveluja voidaan parantaa 

heidän osallistumisensa seurauksena, yhteiskunnan tulevaisuus on turvatumpi ja heidän 

kuulemista korostavia lakeja tulee noudattaa. Yksi ydinkysymys on kuitenkin se, ovatko 

aikuiset aidosti valmiita toimimaan lasten ja nuorten kanssa. Jos lasta ei aidosti 

kuunnellakaan eikä hänen äänensä näy lopputuloksessa, on helppo ymmärtää, etteivät 

vaikuttaminen ja osallistuminen kiinnosta. (Eskelinen ym. 2012, s. 222.) 

 

Lasten ja nuorten osallistumisesta ei kuitenkaan saisi tehdä pakkoa tai velvollisuutta, joka 

on täytettävä tullakseen hyväksytyksi. Aina on annettava myös mahdollisuus olla 

osallistumatta: sekin voi olla kannanotto, tietoinen valinta, eikä vain osoitus 

passiivisuudesta. (Kiilakoski ym. 2012, s. 265; Alanko 2010, s. 58.) 

 

Anu Alangon (2010, s. 60) tutkimuksessa nuoret kuvailevat osallistumista ja vaikuttamista 

oman mielipiteen esille tuomisena sekä omien ideoiden ja ajatusten kertomisena muille. 

Osallistuminen tarkoittaa nuorten mielestä myös sitä, että on olemassa joku, joka kuuntelee 

mielipiteitä ja ajatuksia ja ottaa ne tosissaan. Alangon saamissa vastauksissa ilmeni myös 

osallistumisen tavoitteellisuus: mielipiteen ilmaisulla halutaan saada aikaiseksi muutos 

vallitsevaan tilanteeseen. 
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1.3. Nuoret, sanomalehti ja lukeminen 

Kodit ovat merkittävässä asemassa sanomalehtien lukemiseen sosiaalistajina, joten 

kiinnostus lehteä kohtaan syntyy usein kotona – tai jää syntymättä. Usein lehtien 

lukeminen monipuolistuu ja lisääntyy iän myötä, ja lehteen syntyy kokonaisvaltaisempi 

suhde. Niiden lasten ja nuorten, jotka eivät koskaan lue sanomalehteä, määrä kasvaa koko 

ajan. Toisaalta tehdyt – lähinnä määrälliset – tutkimukset eivät välttämättä anna kattavaa 

kuvaa esimerkiksi siitä, miten, minkä verran ja miksi nuoret lukevat lehtiä. (Hankala 2011, 

s. 177–178.) 

 

Lasten mediabarometrin (Suoninen 2012, s. 91, 104) mukaan neljäs- ja 

kuudesluokkalaisista varhaisnuorista kirjoja lukee ainakin joskus 83 prosenttia. Tytöt 

lukivat selvästi poikia useammin. Sanomalehtiä luki viikoittain liki puolet vastaajista, 

päivittäin kolmannes. Painettuja lehtiä luettiin hieman useammin kuin verkkolehtiä. 

Kuudesluokkalaiset lukevat sanomalehteä säännöllisemmin kuin neljäsluokkalaiset, mikä 

ei ole lainkaan yllättävä tulos. Kaksi kolmasosaa nuorista luki aikakauslehtiä joko 

painettuna tai verkossa. 

 

Pisa 2012 -tutkimuksen (2012, s. 21, 30–31, 38) mukaan suomalaisnuorten lukutaito on 

edelleen korkeatasoista kansainvälisesti verrattuna, vaikka se on laskenut selvästi vuoden 

2009 ja etenkin vuoden 2000 tasosta. Samalla, kun heikkojen lukijoiden määrä on 

lisääntynyt, on huippulukijoiden määrä vastaavasti vähentynyt. Suomessa tyttöjen ja 

poikien välinen ero lukutaidossa oli OECD-maista kaikkein suurin: noin puolentoista 

kouluvuoden verran. Tämä ero on kasvanut systemaattisesti vuodesta 2000. 

 

Ainakin osittain tätä eroa tyttöjen ja poikien lukutaidossa voitaneen selittää lukemisen 

määrällä: Lasten mediabarometrin (Suoninen 2012, s. 104) mukaan tytöt lukivat kirjoja 

selvästi enemmän kuin pojat. Pojat lukivat lähinnä sarjakuvakirjoja, mutta jonkin verran 

myös fantasiaa ja scifiä, tietokirjoja ja lasten ja nuorten romaaneja. Tytöt taas lukivat 

erityisesti lasten ja nuorten romaaneja, sarjakuvakirjoja sekä fantasiaa ja scifiä. 

 

Lukutaitoa ei kuitenkaan voi mitata pelkästään kirjoilla. Teini-ikäiset siirtyvät usein  

verkkolukijoiksi, mutta digitaalisen lukemisen määrää ja laatua ei ole yhtä helppo mitata 

kuin painetun tekstin. Verkkolukijoina nuoret voivat olla omia vanhempiaan paljon 

nopeampia ja taitavampia, vaikka eivät kirjoihin usein tarttuisikaan. (Lukukeskus 2015.) 
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Tutkimushankkeessa Suomalaisen mediakulttuurin murros: tekijän, tekstin ja nuoren 

kohtaamisia vuosituhannen vaihteessa (MURSU) selvisi, että 13–19-vuotiaiden 

keskisuomalaisnuorten media-arki on hyvin monipuolista. Suurin osa tutkimukseen 

osallistuneista nuorista kertoi käyttäneensä kuluneen vuoden aikana niin printtimedioita, 

audiovisuaalisia medioita kuin uusmedioitakin. Nuorten medioiden käyttö painottuu 

kuitenkin television katseluun ja uusmedioihin, ja printtimedioiden ja kauno- ja 

tietokirjallisuuden käyttö on vähäisempää. (Luukka ym. 2008, s. 159–160, 171.) 

 

Sanomalehdet ovat perinteisesti kuuluneet koulujen arvostamiin mediateksteihin ja 

oppilaita on kannustettu niiden lukemiseen. Tuttuuden vuoksi sanomalehtiopetus on ollut 

opettajille mieluisaa mediakasvatusta. Sanomalehtien Liiton Sanomalehti opetuksessa  

-toiminnan avulla sanomalehden tekoa on tehty oppilaille tutuksi ja kiinnostusta lehteä ja 

lukemista kohtaan on vahvistettu. Aktiiviseen kansalaisuuteen on pyritty järkiperäisesti ja 

valistavasti. (Hankala 2011, s. 174–175.) 

 

Sanomalehtiopetuksesta on pääsääntöisesti positiivisia tuloksia: on esimerkiksi havaittu, 

että kouluaikaisella sanomalehtiopetuksella on yhteyttä sanomalehtien lukemiseen 

aikuisiässä. Sanomalehtien lukemisella puolestaan on merkitystä monessa aktiivisen 

kansalaisuuden kannalta olennaisessa asiassa, kuten lukutaidon edistämisessä, 

äänestysaktiivisuudessa, yhteiskunnallisessa tietämyksessä ja koulua koskevissa asenteissa. 

(Hankala 2011, s. 175–176.) 

 

Vaikka sanomalehdellä on yhä merkitystä yhteiskunnallisen tietämyksen ja poliittisen 

osallistumisen vahvistamisessa, Hankala (2011, s. 177) muistuttaa, että aktiivista 

kansalaisuutta voi olla monenlaista ja yhteiskuntaan voi kiinnittyä monilla muillakin 

tavoilla kuin perinteisillä osallistumisen ja mediankäytön muodoilla. 

 

Tomi Kiilakoski (2007, s. 14–15) huomauttaa, että osallisuuteen kasvetaan ja siihen 

kasvatetaan. Perheiden tottumuksilla juuri lehtien luvussa ja halussa vaikuttaa 

yhteiskunnallisiin asioihin on suuria eroja, ja tämä vaikuttaa varmasti lasten intoon ja 

haluun kirjoittaa yleisönosastoille (ks. Suoninen ym. 2010, s. 36). Myös opettajilla on 

vaikuttamisen paikka tässä asiassa. Jo opetussuunnitelma velvoittaa opettajat 

kannustamaan oppilaita yhteisten asioiden hoitoon ja harjoittelemaan erilaisia osallistumis- 

ja vaikuttamiskeinoja kansalaisyhteiskunnassa (POPS 2004, s. 40). 
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Mediataidot kietoutuvat myös tämän päivän elämänhallinnan taitoihin ja kykyyn jäsentää 

medioitunutta ympäristöä. Lapsia ja nuoria ei voi pitää niin pätevinä mediankäyttäjinä, 

etteikö mediakasvatukselle olisi tarvetta sekä päiväkodeissa että kouluissa. (Jokinen & 

Pohjola 2007, s. 188.) Mielestäni tämän kasvatuksen pitäisi olla yhtenäinen ja jatkuva osa 

opetusta ja elämää kouluissa, ei vain satunnaisia irrallisia oppitunteja siellä täällä. 

 

Eurooppalaisittain suomalaisten kahdeksasluokkalaisten yhteiskunnalliset tiedot ovat 

kärkitasoa, mutta he itse arvioivat omaa tietämystään huonommaksi kuin muiden maiden 

nuoret eivätkä ole kiinnostuneita yhteiskunnallisista tai poliittisista kysymyksistä 

(Suoninen ym. 2010, s. 30, 47). Hyvin vähän he omassa aineistossanikaan kirjoittavat 

päivänpoliittisista tai laajaa yhteiskunnallista huomiota herättävistä aiheista; enemmän 

aiheet kumpuavat nuorten omasta elämästä, lähipiiristä ja arjesta. 

 

Suomalaisnuoret kuitenkin osaavat kirjoittaa: liki 60 prosenttia kahdeksasluokkalaisista 

arvioi osaavansa laatia sanomalehteen mielipidekirjoituksen jostakin ajankohtaisesta 

aiheesta joko erittäin tai melko hyvin. Vain kahdeksan prosenttia arvioi, ettei osaa laatia 

kirjoitusta lainkaan. (Suoninen ym. 2010, s. 57.) 

 

Sanomalehti viestintävälineenä ja etenkin mielipiteiden ilmaisun foorumina alkaa olla outo 

yhä useammalle nuorelle. Mielipiteitä on helpompi ja nopeampi heitellä ilmoille 

nimettömänä internetin keskustelupalstoilla, ja siellä ne todennäköisesti tavoittavat 

paremmin yleisönsäkin – etenkin, jos oletetaan, että tekstit on suunnattu toisille nuorille. 

Sanomalehteen kirjoittaminen voi pian olla katoavaa kansanperinnettä, ja jo senkin vuoksi 

sitä olisi mielestäni tärkeää tutkia. Koska internetissä melkein kaiken voi tehdä 

anonyymisti, sanomalehteen omalla nimellä kirjoittaminen vaatii nuorelta paljon 

enemmän. 

 1.4. Tutkimuksen tavoitteet 

Lasten ja nuorten kirjoituksissa minua kiinnostavat paitsi huolen- ja ilonaiheet, myös 

heidän perustelunsa: miten he ajavat asiaansa ja kenelle he kirjoituksensa osoittavat. 

Aineistossani aiheet vaihtelevat todella paljon, ja mielenkiintoista olisikin tarkastella 

aiheiden yhteneväisyyksiä ja sitä, miten samoista aihepiireistä kirjoitetaan. 
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Keskeisimmät tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mistä aiheista nuoret kirjoittavat? 

2. Kenelle nuoret kirjoittavat yleisönosastolla? 

3. Miten nuoret perustelevat mielipiteitään? 

 

Tutkimusmenetelmänä käytän sisällönanalyysiä ja paikoin myös diskurssianalyysia, koska 

mielipidekirjoituksia tarkasteltaessa on mielekästä huomioida myös tekstien kontekstit. 

Yleisöjä ja argumentaatiota analysoidessani nojaan retoriikan tutkimukseen ja 

argumentaatioanalyysiin. Selvitän tarkemmin metodologisia valintojani seuraavassa 

luvussa (2). Aineiston ja sen keruuseen ja käsittelyyn liittyviä asioita esittelen työni 

kolmannessa luvussa. 

 

Nuorten käsittelemiä aihepiirejä tarkastelen neljännessä luvussa ja peilaan niitä lapsi- ja 

nuorisotutkimuksen havaintoihin. Päästäkseni käsiksi mielipiteiden ilmaisun maailmaan, 

perehdyn retoriikkaa ja argumentaatiota käsittelevään kirjallisuuteen ja tarkastelen tekstien 

yleisöjä ja perusteluita luvuissa viisi ja kuusi. Pohdintaluvussa kokoan yhteen tutkimuksen 

tuloksia, pohdin työni eettisyyttä ja luotettavuutta sekä nostan esille mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita. 
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2. TUTKIMUSMENETELMÄT 

2.1. Laadullinen tutkimus 

Laadullinen lähestymistapa sopii tutkimusaiheeseeni määrällistä paremmin, koska sen 

avulla pääsen käsiksi perusteluihin ja tekstien kohderyhmiin. Aineisto on rajallinen, joten 

yritän mieluummin sanoa vähästä paljon kuin paljosta vähän. Suppeampi aineisto antaa 

mahdollisuuden tarkastella aihepiirejä ja retorisia keinoja tarkemmin ja perusteellisemmin. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä kvantitatiivisen tutkimuksen tavoin tilastollisiin 

yleistyksiin vaan kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään toimintaa tai 

antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle (Tuomi & Sarajärvi 2002, s. 87). 

Tässä tutkimuksessa pyrin kuvailemaan nuorten kirjoittamien tekstien aihepiirejä ja 

perusteluita sekä erittelemään, kenelle nuoret tekstinsä kohdistavat. 

 

Laadullista tutkimusta on Eskolan ja Suorannan (2001, s. 13) mukaan perinteisesti saatettu 

pitää vähemmän tieteellisenä kuin tilastollisia menetelmiä. Itse en asettaisi menetelmiä 

vastakkain vaan tyydyn toteamaan, että järkevintä on valita menetelmä tutkimuskohteen 

mukaan. Omaan tutkimukseeni laadullinen lähestymistapa sopii mielestäni paremmin, 

vaikka menetelmällä ei välttämättä lopullisia, muuttumattomia totuuksia saavutetakaan. 

Tutkimustulokset ovat enemmänkin historiallisesti muuttuvia ja paikallisia, osa tätä 

yhteiskuntaa ja tätä aikakautta. (Ks. Eskola & Suoranta 2001, s. 16.) 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen perinteet eivät Eskolan ja Suorannan (2001, s. 25) mukaan 

noudattele tieteenfilosofisia rajalinjoja, ja vaikutteita on otettu monelta suunnalta: 

hermeneutiikasta, fenomenologiasta ja analyyttisesta kielifilosofiasta. Itse en halua 

kirjoittautua mihinkään koulukuntaan ja pitäydyn siinä ajattelumallissa, että laadullinen 

tutkimus on ennen kaikkea ymmärtämistä. Tuomi ja Sarajärvi (2002, s. 27) pitävät 

ymmärtämistä eräänlaisena eläytymisenä tutkimuskohteisiin liittyvään henkiseen 

ilmapiiriin, ajatuksiin, tunteisiin ja motiiveihin. 

 

Lähestyn tutkimuskohdettani aineistolähtöisesti. Eskolan ja Suorannan (2001, s. 19) 

mukaan aineistolähtöinen analyysi on tarpeen varsinkin silloin, kun tarvitaan perustietoa 

jonkin tietyn ilmiön olemuksesta. Vaikka pyrin lähestymään aineistoa mahdollisimman 
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ennakkoluulottomasti ja ilman tarkempia hypoteeseja, aikaisempi elämä ja kokemukset 

voivat näkyä taustalla. Toki voin ennakoida, että nuoret todennäköisimmin suuntaavat 

mielipiteitään toisille nuorille, vanhemmille, opettajille ja muille aikuisille, mutta 

analyysissa tarkastelen niitä tapoja, joilla nuoret viittaavat tekstien kohderyhmiin. 

Ennakko-oletuksia siis on, mutta yritän lähteä liikkeelle mahdollisimman avoimin mielin ja 

puhtaalta pöydältä. (Ks. Eskola & Suoranta 2001, s. 19.) 

 

On hyvä myös tiedostaa, että tutkija käyttää aina valtaa aineiston analyysivaiheessa 

päättäessään, mistä näkökulmasta aineistoaan tulkitsee, mitä osia siitä analysoi ja millaisia 

johtopäätöksiä aineistosta tekee (Puuronen 2006, s. 261). 

2.2. Sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysia voidaan pitää laadullisen tutkimuksen yleismenetelmänä tai 

perusanalyysimenetelmänä, jonka avulla voidaan tehdä monenlaista tutkimusta. Useimmat 

eri nimillä kulkevat laadullisen tutkimuksen analyysitavat perustuvat tavalla tai toisella 

sisällönanalyysiin, jos tällä tarkoitetaan kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen 

analyysia väljänä kehyksenä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, s. 93.) Usein aineiston erittely 

perustuu luokitteluun, joka voi olla kvantitatiivistakin, teemoitteluun, joka voi olla myös 

luokittelevaa, tai tyypittelyyn. Tutkijan on tärkeää tehdä itselleen selväksi se, hakeeko hän 

aineistosta samuutta tai erilaisuutta. (Mts. 94–95.) 

 

Omasta aineistostani lähden ensin etsimään samuutta: löytyykö eri aiheista kirjoitetuista 

mielipideteksteistä samankaltaisia perustelujen tapoja ja samoja kirjoituksen kohteita. 

Pysyn kuitenkin avoimena aineistolle, eli jos teksteistä löytyykin enemmän eroja tai ne 

nousevat kiinnostavammiksi, voimavarat käytetään siinä tapauksessa erilaisuuden 

ruotimiseen. On hyvä muistaa, että erojen ja samanlaisuuksien painoarvo riippuu 

tutkimusasetelmasta: on vaikeaa tai jopa mahdotonta havaita kiinnostavia yhtäläisyyksiä 

muutoin kuin erojen kautta (Heiskala 1990, s. 249). 

 

Aineistolähtöisessä analyysissa voidaan puhua esimerkiksi aineiston pelkistämisestä ja 

erilaisten kategorioiden luomisesta. Tämä onkin analyysissa kriittinen vaihe, kun tutkija 

määrittelee ne perusteet, joilla eri ilmaisut kuuluvat samaan kategoriaan. Ala-, ylä- ja 

yhdistävien kategorioiden avulla vastataan lopulta tutkimuskysymyksiin. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, s. 102–103.) Kuvauksessa puolestaan nostetaan olennainen aines esiin 
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aineistosta ja kuvataan luonnollisella kielellä. Tämän jälkeen aineistosta pyritään saamaan 

esiin merkityskokonaisuuksia sisäisen yhteenkuuluvuuden ja samanlaisuuden perusteella. 

Analyysissa sitten tematisoidaan, käsitteellistetään tai yleistetään kuvaukset. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, s. 103; Laine 2010, s. 40–44.) Itse yhdistän analyysissa sekä kategoriointia 

että kuvausta; ne tuntuvat tekstiaineiston ja tutkimuskysymysteni kannalta järkevimmiltä 

menetelmiltä. 

 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa edetään 

empiirisestä tutkimusaineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä ilmiöstä. 

Johtopäätöksiä tehdessään tutkija pyrkii ymmärtämään, mitä asiat tutkittaville merkitsevät. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, s. 115.) Analyysissani pyrin pitämään jatkuvasti mielessä 

nuorten kirjoittajien näkökulman ja heidän maailmansa – miten he asiat näkevät, kokevat 

ja tuovat esille. Analyysissa ei sovi unohtaa myöskään ympäröivää todellisuutta: nuorten 

näkemyksiä on arvioitava ja eriteltävä nyky-yhteiskunnan kontekstissa, 2010-luvun 

Suomessa. 

 

Erityisen tärkeään asemaan sisällönanalyysissa nousee aineiston rajaaminen. Tutkijan on 

maltettava valita riittävän kapea ja tarkkaan rajattu ilmiö, johon voimansa keskittää – ja 

siitä on kerrottava kaikki, mitä irti saa. Tutkimusongelma tai tutkimustehtävä määrittelee 

sitten sen, mistä nimenomaisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita. (Tuomi & Sarajärvi 

2002, s. 94.) 

2.3. Diskurssianalyysi 

Uskon, etten voi tutkimuksessani sivuuttaa täysin diskurssianalyysia ja sen ulottuvuuksia.  

Diskurssintutkimus on saanut jalansijansa sekä kielitieteellisessä että 

yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Samalla diskurssin käsite on Minna-Riitta Luukan 

(2000, s. 133) mukaan laajentunut ja epämääräistynyt. Luukka (mts. 157) on sitä mieltä, 

ettei tekstin sisältöä ja merkityksiä voi analysoida ottamatta huomioon muotoja, sillä 

merkitykset realisoituvat muodoissa ja samalla rakentavat niitä. Hyvä tekstianalyysi 

hyödyntääkin diskurssianalyysin peruskysymyksiä: kuka sanoi, mitä sanoi, mitä tarkoitti, 

miksi sanoi, mihin pyrki ja kehen pyrki vaikuttamaan (Metsämuuronen 2006, s. 127). 

Tällaisten kysymysten äärellä olen omankin aineistoni kanssa. 
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Diskurssianalyysilla tarkoitetaan tutkimussuuntausta, joka tutkii tekstiä, puhetta tai kielen 

käyttöä erilaisista näkökulmista (Metsämuuronen 2006, s. 106; Hoikkala 1990, s. 142; van 

Dijk 1988a, s. 24). Diskurssilla tarkoitetaan lausetta suurempien kielenkäytön yksiköiden 

tarkastelemista sosiaalisessa kontekstissa, ja määritelmä sisältää kaksi tutkimuskohdetta: 

kielenkäytön sekä sen taustalla olevat sosiaaliset ja kulttuuriset funktiot (Leiwo & 

Pietikäinen 1996, s. 103). Diskurssianalyysissa yhdistyy kriittinen suhtautuminen tekstiin 

enonsiaation käsitteen kautta. Enonsiaatiolla tarkoitetaan esimerkiksi huomion 

kiinnittämistä siihen, mihin kertoja vetoaa, mitä vastaan hyökkää ja miten pyrkii 

vakuuttamaan lukijan siitä, mikä on totta ja mikä ei. (Metsämuuronen 2006, s. 127.) 

 

Diskurssianalyysissa otetaan huomioon sekä teksti että konteksti. Kirjoitettu teksti nähdään 

kirjoitettuna viestintänä, jonka osapuolet osallistuvat sosiokulttuuriseen toimintaan. 

Kirjoittaja esimerkiksi käyttää sellaisia ilmaisuja ja muotoja, jotka hän olettaa lukijan 

ymmärtävän. (Hoikkala 1990, s. 145; van Dijk 1988b, s. 9.) 

 

Nuorten toimintaa pystytään Puurosen (2006, s. 107) mukaan yleensä selittämään ja 

ymmärtämään paremmin, jos  otetaan huomioon yksilöiden sisäinen kerrostuneisuus ja se, 

että yhdenkin yksilön toiminta erilaisissa tilanteissa voi perustua erilaisiin tulkintoihin. 

Oman aineistoni kanssa aion kiinnittää huomiota erilaisiin ilmaisun muotoihin siinä 

yhteydessä, kun tarkastelen, kenelle nuoret kirjoituksiaan osoittavat. Tarkastelen sitä, 

millaisin kielen keinoin he puhuttelevat lukijoita ja mistä voi päätellä, kenelle he 

kohdistavat tekstinsä. On myös muistettava kaiken aikaa, että tulkinnat ovat vain tutkijan 

näkemyksiä, eivät laajempia totuuksia; joku toinen voisi tehdä teksteistä aivan toisenlaisia 

tulkintoja. 

 

Kriittisessä diskurssianalyysissa huomioidaan myös se, millaisissa rooleissa 

vuorovaikutukseen osallistujien esitetään olevan. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, 

kuka esitetään vastuulliseksi toimijaksi, kuka passiiviseksi osallistujaksi tai toiminnan 

kohteeksi, vai onko tapahtuma kenties muotoiltu niin, ettei kukaan ole vastuussa. (Leiwo & 

Pietikäinen 1996, s. 104–105.) Analyysissani sivuan myös vastuita: miten nuoret nimeävät 

vastuulliset henkilöt ja kokevatko he itse kuuluvansa vastuullisiin. 

 

Van Dijkin diskurssianalyysi ei ole kiinnostunut vain kielen käytön mikrotasosta vaan 

etupäässä kokonaisuuksista, teemoista ja pääaiheista. Toki esimerkiksi sananvalinnat 

voivat toimia retorisina keinoina ja niihin voi sisältyä emotionaalisia latauksia. (Hoikkala 
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1990, s. 147, 157; van Dijk 1988a, s. 84–85.) Kielelliset valinnat kuvaavat usein viestin 

esittäjän käsityksiä ja uskomuksia asioista, joten tuntuu järkevältä ja luonnolliselta 

tarkastella nuorten kielellisiä valintoja heidän yleisönosastokirjoituksissaan (ks. Leiwo & 

Pietikäinen, 1996, s. 104). Tarkastelen siis analyysissani myös nuorten sananvalintoja, jos 

ne tuntuvat retorisesti merkityksellisiltä; voisihan olettaa, että nuoret esimerkiksi 

suuntaavat tekstejään jollekin ryhmälle juuri sananvalintojen avulla. 

2.4. Retoriikan ja argumentaation tutkimus 

Retoriikka ja argumentointi ovat olleet ihmisten mielenkiinnon kohteena antiikin ajoista 

lähtien. Tässä tutkimuksessa ne nousevat keskeisiksi mielipidekirjoitusten yleisöjä ja 

perusteluita käsittelevässä analyysissa. 

 

Klassisessa retoriikassa vaikuttaminen tapahtui kasvokkain: puhujalla oli suora yhteys 

yleisöönsä ja päinvastoin. 1900-luvulla uuden retoriikan myötä tämä kyseenalaistettiin. 

Uusi retoriikka vastasi 1900-luvulla muuttuneen maailman tarpeisiin, kun 

yleisöpuhelähtöinen perinne alkoi tuntua naiivilta ja yksipuoliselta. Uuden retoriikan 

tulemiseen vaikutti kolme muutosta: sähköisen viestinnän vallankumous, poliittisen 

maailmankuvan muuttuminen sekä länsimaisen elämäntyylin muutos ja ennen kaikkea 

kaupallistuminen. Nykyään retoriikka onkin mukana ihmisen elämässä vuorokauden 

ympäri ja erilaiset viestit kulkevat samanaikaisesti ja keskenään risteävillä tavoilla eri 

kanavia pitkin. (Puro 2005, s. 12, 109–110.) 

 

Uutta retoriikkaa ei voi pitää sen parempana tai kehittyneempänä kuin antiikin 

retoriikkaakaan. Antiikin retoriikka vain kuvaa maailmaa, joka oli erilainen. Toisaalta 

voidaan myös kysyä, vastaako uusi retoriikkakaan enää 2000-luvun uusmediayhteiskunnan 

kysymyksiin ja haasteisiin. (Puro 2005, s. 8.) 

 

Perinteisesti argumentointia on tarkasteltu retoriikan, dialektiikan ja logiikan piirissä. 

Näistä retoriikka keskittyy yleisön vaikuttamisen keinoihin, dialektiikka hakee väittelyn 

tuloksista parasta mahdollista päätöstä ja logiikka arvioi yksittäisen argumentin väitteen ja 

sen perusteiden hyväksyttävyyttä. (Leiwo & Pietikäinen 1996, s. 95.) Tässä työssä keskityn 

argumentointiin retoriikan näkökulmasta, eli tarkastelen niitä keinoja, joilla nuoret pyrkivät 

lukijansa vakuuttamaan ja heihin vaikuttamaan. 

 



 

 

15 

Avaan retoriikkaan ja argumentaatioon liittyviä käsitteitä ja näkemyksiä tarkemmin 

analyysilukujen yhteydessä. Luvussa viisi keskityn retoriikkaan ja yleisön käsitteeseen ja 

luvussa kuusi argumentaatioon. 
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3. AINEISTO 

3.1. Aineiston esittely 

Olen kerännyt pro gradu -työni aineiston helmi–maaliskuussa 2014 pyytämällä eri 

sanomalehtien mielipideosastoista vastaavilta toimittajilta lehdessä julkaistuja nuorten 

mielipidekirjoituksia. Kalevan aineiston (kaksi Nuorelta lukijalta -sivua keväältä 2013) 

tulostin itse ollessani töissä lehdessä joulu–tammikuussa 2013–14. Muuten Kalevassa ei 

jaotella tekstejä arkistoon kirjoittajien iän perusteella, joten muita kirjoituksia en sieltä 

löytänyt. Keväällä 2014 leikkasin lehdestä yhden tekstin, jossa kirjoittajan oppilaitos ja 

luokka oli mainittu, joten pystyin päättelemään hänen ikänsä muunkin kuin tekstin sisällön 

perusteella. 

 

Lapin Kansan toimittaja lähetti minulle kymmenkunta Nuoret puhuvat -sivua, jotka oli 

julkaistu lehdessä vuoden 2013 aikana. Aamulehden toimittaja lähetti minulle kuusi 

vuonna 2014 julkaistua nuorten kirjoittamaa tekstiä. Helsingin Sanomien arkistosta olen 

etsinyt vuonna 2014 kirjoitettuja mielipiteitä ja valikoinut niitä aika sattumanvaraisesti. 

Aamulehden tarjontaan en siis päässyt itse vaikuttamaan lainkaan, ja aihepiirien puolesta 

vain osa teksteistä valikoitui tähän tutkimukseen. Muiden lehtien tekstien osalta olen 

tehnyt ensin karkeammat valinnat ja sitten tarkemmat. 

 

Keräsin alun perin aineistoa reilusti, 94 tekstin verran. Tähän tutkimukseen valitsin lopulta 

55 kirjoitusta. Valintojani ovat ohjanneet enimmäkseen tekstien aihepiirit: pyrin 

kokoamaan samoista aiheista kirjoitettuja juttuja mukaan tutkimukseen, jotta erojen ja 

yhtäläisyyksien havainnointi olisi helpompaa. 

 

Tekstit vaihtelevat hyvin paljon paitsi aihepiireiltään, myös käsittelytavoiltaan ja 

mitoiltaan. Lyhimmät mielipidekirjoitukset ovat noin 30 sanan mittaisia ja pisimmät yli 

300-sanaisia. Aivan lyhyitä tekstiviestimielipiteitä en tähän tutkimukseen ota mukaan, 

vaikka niitäkin lehdissä julkaistaan. Uskon saavani enemmän irti pidemmistä, 

perustellummista teksteistä. 

 

Suurin osa teksteistä on yläkouluikäisten kirjoittamia; tosin joukossa on pari 

alaluokkalaisen ja pari lukiolaisen kirjoitusta. Varmaankaan ei ole sattumaa, että lehteen 
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kirjoittavat nuoret ovat usein noin 14‒15-vuotiaita kahdeksasluokkalaisia: juuri 

kahdeksannen luokan äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskiössä ovat vaikuttavat 

tekstit. Tunneilla tutustutaan Vahalan (2008, s. 308) mukaan monipuolisesti 

mediateksteihin ja kirjoitetaan erilaisia mielipiteitä ja mainoksia joko todellisiin tai 

kuviteltuihin julkaisuihin. 

 

Kaikissa teksteissä ei mainita kirjoittajan ikää tai luokka-astetta, mutta nuorten teksteiksi 

nämä tekstit on pääteltävissä julkaisuareenan perusteella: suurin osa on julkaistu nuorten 

omilla yleisönosastosivuilla. Analyysin yhteydessä merkitsen suoriin lainauksiin 

kirjoittajan etunimen sekä iän, luokka-asteen tai koulun (esim. ya), jos se on tiedossa. 

Lehdistä käytän yleisesti tunnettuja lyhenteitä: AL (Aamulehti), HS (Helsingin Sanomat) 

ja LK (Lapin Kansa). Kalevaa en lyhennä. Merkitsen lainausten perään myös kirjoituksen 

julkaisupäivän. 

 

Aloitin aineiston käsittelyn kirjoittamalla tekstit koneelle, jotta ne tulisivat itselleni 

tutummiksi. Sen jälkeen tein tekstien pohjalta käsitekarttoja, listauksia aiheista ja laskelmia 

sukupuolista ja aihepiireistä. Yleisöistä tein käsitekartan, johon hahmottelin löytämäni 

yleisöt. Myös argumenteista tein käsitekartan selkeyttääkseni sekä itselleni että lukijalle 

löytämiäni kategorioita. Karttojen tekoon käytin Popplet-ohjelman demoversiota. 

 

Aineistoa voidaan pitää sikäli luonnollisena, että sitä ei ole tuotettu varta vasten tätä 

tutkimusta varten ja se on jo julkaistu ihmisten luettavaksi eri sanomalehdissä.  

Mielipiteiden luonnollisuutta vastaan kapinoi kuitenkin mielestäni tieto siitä, että suurin 

osa teksteistä on tuotettu koulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneilla 

opettajajohtoisesti. Taustalla on voinut vaikuttaa esimerkiksi tarve miellyttää opettajaa. 

Mielestäni suurin osa teksteistä on kuitenkin kirjoitettu sillä lähtöoletuksella, että 

kirjoituksella voi vaikuttaa asioihin. Nämä tosiasiat on otettava huomioon ja hyväksyttävä 

se, että emme koskaan saa tietää lopullista totuutta siitä, mitä ja miten nuoret olisivat 

kirjoittaneet ilman koulumaailman vaikutusta. (Ks. esim. Mäkelä 1990, s. 50 ja Pyörälä 

1995, s. 18.) Aineistona kirjoitukset ovat siis mielestäni luonnollisia, mutta mielipiteet ja 

niiden aiheet eivät välttämättä kaikilta osin ole. 
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3.2. Toimittajien näkemyksiä nuorten mielipidekirjoittamisesta 

Aineistoa kerätessäni pyysin sanomalehtien mielipidesivuista vastaavia toimittajia 

vastaamaan sähköpostitse seuraaviin kysymyksiin: 

1. Kuinka paljon lehteen tarjotaan nuorten lukijoiden tekstejä? 

2. Kuinka usein nuorten kirjoitukset tulevat koulujen ja opettajien kautta? 

3. Millaisista aiheista nuoret kirjoittavat? 

4. Miten julkaistavat tekstit valikoidaan lehteen? 

 

Sain vastaukset neljän lehden toimittajilta: Kalevan, Lapin Kansan, Helsingin Sanomien ja 

Aamulehden. Toimittajat olivat kautta linjan sitä mieltä, että lapset ja nuoret tarjoavat 

tekstejään hyvin harvoin lehteen. Ainoastaan sanomalehtiviikot ja opettajien aktiivisuus 

saavat nuoret lähettämään tekstejään sanomalehtiin. Helsingin Sanomissa julkaistaan 

kerran viikossa Nuorten posti -vinjetin alla lasten ja nuorten tekstejä, joten sinne 

kirjoituksia tulee säännöllisemmin. Toimittajan arvioiden mukaan Nuorten postiin 

lähetetään vuosittain 500–700 kirjoitusta. Kalevassa ja Lapin Kansassa on julkaistu 

epäsäännöllisemmin nuorisolle suunnattuja sivuja, ja silloin tekstejä on saatu ja pyydetty 

levikkialueiden kouluista. Aamulehden toimittaja arvioi, että lehteen tulevista 

mielipidekirjoituksista alle viisi prosenttia on alle 18-vuotiaiden kirjoittamia. 

Sanomalehtiviikoilla opettajat kirjoituttavat mielipidetekstejä oppilailla, ja niitä lähetetään 

tuolloin enemmän lehtiin. Lehdet myös kampanjoivat sanomalehtiviikolla ja kannustavat 

nuoria kirjoittamaan. 

 

Kaikkien lehtien toimittajat arvioivat, että suurin osa lasten ja nuorten teksteistä tulee 

opettajien kautta. Esimerkiksi Lapin Kansan toimittajan mukaan teksteistä näkee, että ne 

ovat osa äidinkielen tunnin tehtävää. Kalevaan etenkin alaluokkien opettaja saattaa lähettää 

sanomalehtiviikon jälkeen useita tekstejä yhdellä kertaa; yläkoululaiset sen sijaan 

lähettävät usein itse tekstinsä. 

 

Toimittajien mukaan nuorten kirjoittamien mielipidetekstien aiheet ovat usein 

samankaltaisia ja vahvasti nuorten omaan maailmaan liittyviä ja heitä koskettavia. 

Toimittajien esille nostamia aiheita ovat esimerkiksi kouluruoka ja muut kouluun liittyvät 

asiat, harrastukset, sosiaalinen media, ulkonäköpaineet, alkoholinkäyttö, 

tietokonepelaaminen, ystävyys, kiusaaminen ja ympäristönsuojelu. Aamulehden 

toimittajan mukaan nuoret ottavat kantaa myös esimerkiksi koulujen 
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lakkautussuunnitelmiin. Lapin Kansan toimittaja puolestaan harmittelee sitä, että nuoret 

ottavat harvoin – jos koskaan – kantaa kuntapolitiikkaan, ”mikä on harmi sinänsä”. 

Kalevaan on lähetetty myös kirjoituksia, joissa kommentoidaan lehdessä olleita uutisia ja 

muita juttuja. 

 

Mielipiteiden julkaisun ratkaisee niiden ajankohtaisuus, kiinnostavuus, nasevuus sekä tuore 

näkökulma. Kalevaan pyritään valitsemaan tekstejä eri kouluista, eri aihepiireistä ja eri 

ikäisiltä kirjoittajilta. Helsingin Sanomien toimittaja kertoo suosivansa lyhyempiä 

kirjoituksia, jotta useamman nuoren mielipiteet saataisiin julkaistua. Aamulehden 

toimittaja sanoo valitsevansa lehteen mieluummin nuoren kirjoituksen, jos vastakkain ovat 

”nuoren ja vanhemman kirjoittajan samantasoiset tekstit”. Lapin Kansan toimittaja 

puolestaan olisi valmis laskemaan jopa julkaisukynnystä, jotta saisi enemmän nuorten 

tekstejä lehteen. Hän uskoo, että moni nuori ujostelee nimellään kirjoittamista. Se on 

helppo minunkin uskoa. Nuorten vähäinen kirjoittelu sanomalehtiin johtuu varmasti myös 

siitä, että keskusteluja ja mielipiteiden vaihtoa käydään niin paljon verkossa ja sanomalehti 

mediana on vieras monelle nuorelle. 

 

Nykynuorten voi Merja Karjalaisen (2008, s. 290) mielestä olla vaikea kirjoittaa laajahkoa, 

perusteltua tekstiä, koska he ovat tottuneet lukemaan ja kirjoittamaan enimmäkseen lyhyitä 

tekstiviestejä, verkkokeskusteluja ja television käännettyjä tekstityksiä. Nuorille tarjottu 

tekstivalikoima kouluissakin voi olla suppeahko, ja heille saatetaan tarjota vain 

koulumaailmaan liittyviä tekstejä luettavaksi ja kommentoitavaksi (mts. 304). MURSU-

hankkeen tutkimuksessa kävi ilmi, että nuorten vapaa-ajan kirjoittaminen painottuu 

henkilökohtaisten, lähinnä uusmediatekstien kirjoittamiseen. Nämä tekstit tuntuivat 

nuorista myös heille läheisimmiltä. Koulua varten nuoret kirjoittivat enimmäkseen 

kaunokirjallisia tekstejä ja mediatekstejä. (Luukka ym. 2008, s. 195.) Jos nuori saa tutustua 

erilaisiin teksteihin ja vertailla niitä – niin koulussa kuin vapaa-ajallaankin –, hän saa 

mielestäni paremmat eväät tuottaa itse erilaisia tekstejä ja kommentoida niitä. 
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4. MISTÄ NUORET KIRJOITTAVAT? 

Tässä luvussa tarkastelen lasten ja nuorten mielipidekirjoitusten aihepiirejä. Erittelen 

aineistoa tekemäni aihepiirijaottelun mukaisesti ja tarkastelen nuorten aihevalintoja 

nuorisotutkimukseen peilaten. Aluksi tarkastelen aiempien tutkimusten valossa sitä, 

millaisessa maailmassa nykynuoret elävät ja mistä heidän voisi olettaa olevan 

kiinnostuneita – mitkä ovat heidän elämänsä keskeisiä kysymyksiä. Tutkimuskatsauksen 

jälkeen tarkastelen aineistoni aihepiirejä ja kommentoin niitä tutkimuskirjallisuutta 

hyödyntäen. 

4.1. Katsaus nykynuorten maailmaan tutkimuksen valossa 

Tämän päivän nuoriso elää monin tavoin hyvin erilaista elämää kuin heidän vanhempansa 

ja isovanhempansa niin elämäntavoiltaan, koulutukseltaan kuin käsityksiltäänkin. Koulutus 

ja työmarkkinat ovat muuttuneet huomattavasti: kouluttautuminen vie enemmän aikaa eikä 

siirtymä työelämään ole yhtä mutkaton kuin aikaisemmilla sukupolvilla. Toisaalta on 

monia asioita, jotka eivät ole muuttuneet vuosien saatossa ja jotka ovat yhteisiä 

vanhempien ja isovanhempien kanssa. Esimerkiksi luokkien ja sukupuolten välinen 

epätasa-arvo on totta monin paikoin nykyäänkin. (Furlong 2009a, s. 1; Kallio 2005, s. 28.) 

On myös selvää, että maailma on tällä hetkellä urbaanimpi, globaalimpi ja ennalta 

arvaamattomampi kuin se oli nykynuorten vanhempien nuoruudessa (Helve 2002, s. 27). 

 

Nykyihmisen elämä on täynnä valintoja ja mahdollisuuksia – käytti hän niitä tai ei. Tämä 

tuo elämään rikkautta mutta vaatii myös kykyä valita ja tehdä ratkaisuja. Harrastusten, 

koulutuksen, ammatin ja puolison valinnat vaikuttavat ihmisen elämään koko 

elämänkaaren ajan. (Sulkunen 1994, s. 10; du Bois-Reymond 2009, s. 37.) Yhä 

nuorempana pitäisi ainakin tietää, mille alalle aikoo, miten sinne tehokkaimmin pääsisi ja 

miten mahdolliset harrastukset voisivat tukea tätä päämäärää. 

 

Toisaalta eri ikäkausien väliset siirtymät ovat hämärtyneet. Asiat eivät enää tapahdu 

kaikilla samassa tahdissa ja samalla kaavalla, vaan käsitteet lapsuus, nuoruus, nuori 

aikuisuus, aikuisuus ja vanhuus ovat häilyviä eivätkä enää niin sidottuja tiettyyn ikään. 

Individualismia ja markkinavoimia ihaileva yhteiskunta välittää omia kulttuurisia 

odotuksiaan nuorille: tee valintoja markkinavoimien hyödyksi ja tee ne yksilöllisellä 
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tavalla. (Heinz 2009, s. 3.) 

 

Pohjoismaissa yksilöä ja individualismia arvostetaan ja nuoret ovat yleisesti ottaen 

tyytyväisiä asemaansa, työhönsä ja elämäänsä. Toisaalta nykynuoriso kohtaa vanhempiaan 

enemmän epävarmuutta työmarkkinoilla ja taloudellisen toimeentulon kanssa. (Lagrée 

1996, s. 165–166.) Vallitsevana arvona on joka tapauksessa itsensä toteuttaminen, ja 

ryhmän, kollektiivin, yhteiskunnan ja ehkäpä myös perheen merkitys on vähäisempi kuin 

omat elämykset (Kallio 2005, s. 30). Tällainen individualismi voi Helven (2002, s. 28) 

mukaan johtaa tietämättömyyteen ja kiinnostumattomuuteen uskonnollisista, poliittisista 

tai historiallisista kysymyksistä. 

 

1990-luvulla nuorempien sukupolvien arvomaailma muuttui nopeasti: opettajien ja 

vanhempien auktoriteettia ei kunnioitettu, työhön sitouduttiin vähemmän, seksuaaliset 

asenteet olivat sallivampia ja kulutustottumukset muuttuivat (Helve 1996, s. 171). 

Tällaisen suuntauksen aistii edelleen näinä yt-neuvotteluiden ja kaksijakoisuuden aikoina 

Suomessa. Osalla on töitä – usein liikaakin – ja vakavaraisuus näkyy elintavoissa ja 

kulutuksessa; toisaalta työttömyys jatkaa kasvuaan ja huono-osaisia ja vähätuloisia on yhä 

enemmän. Enää ei ole selviö, että koulusta siirrytään suoraan työelämään, vaan rinnalle on 

tullut erilaisia työpajoja, harjoitteluohjelmia, jatkokoulutusta ja muuta koulutusta eri 

asteilla (Helve 2002, s. 49). Ei ole ihme, että nuorten ajatukset tulevaisuudesta ovat 

hämmentyneitä ja epävarmoja (Kasurinen 1996, s. 247), kuten ovat olleet 1990-luvullakin 

laman jälkeisinä vuosina. Kun yhteiskunta näyttäytyy arvoiltaan yhä kovempana ja 

materialistisempana, syntyy nuorille helposti käsitys, että vain röyhkeät ja itsekkäät 

pärjäävät nykyisessä kilpailuyhteiskunnassa (Helve 2002, s. 207). 

 

Viime aikoina maassamme on alettu huolestua siitä, että yhteiskunnallinen huono-osaisuus 

olisi muuttumassa perinnölliseksi eli että se välittyisi vanhemmilta lapsille, yli 

sukupolvien. Tällainen kehitys ei tietenkään ole toivottavaa hyvinvointipolitiikan eikä 

mahdollisuuksien tasa-arvon näkökulmasta. (Kortteinen & Elovainio 2012, s. 153.) 

 

Elämme tietoyhteiskunnassa, jossa kaikenlainen informaatio on kättemme ulottuvilla 

kaiken aikaa ja helpossa muodossa. Tämän monipuolisen tietotulvan keskellä ihmisen olisi 

tärkeää ymmärtää kokonaisuuksia ja se, että samat ilmiöt voivat näyttää erilaisilta, kun 

niitä katsoo eri näkökulmista ja eri käsittein (Sulkunen 1994, s. 20). Tämä tietotekninen 

kehitys ja globalisaatio ovat tuoneet kaukaisetkin tapahtumat ihmisten arkielämään, ja 
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olemme tulleet tietoisiksi koko maailmaa uhkaavista vaaroista. Selkeimmin tämä muutos 

näkyy ekologisessa ajattelussa – toki myös muissa arvoissa ja asenteissa. (Helve 2002, s. 

15.) Helven (mts. 16) tutkimuksessa monet nuoret tiedostavat rajallisuutensa vaikuttaa 

maailmanlaajuisesti, mutta he voivat silti olla huolissaan koko maailmaa koskevista 

ympäristökysymyksistä. 

 

Mediaympäristö, jossa nykylapset ja -nuoret elävät, on laajentunut huomattavasti ajoista, 

jolloin heidän vanhempansa olivat lapsia. Tämän aikakauden virtuaaliympäristöön 

kuuluvat kirjojen ja lehtien lisäksi lukuisia radio- ja televisiokanavia, videoita ja 

digibokseja, cd- ja mp3-soittimia, pelikonsoleita, tietokoneita ja nettiyhteyksiä. On siis 

ymmärrettävää, ettei vanhempien ole enää helppoa pysyä perässä siinä, mitä lapset median 

parissa tekevät ja oppivat. Mediataidot kietoutuvat nykypäivän elämänhallinnan taitoihin ja 

kykyyn jäsentää medioitunutta ympäristöä. (Jokinen & Pohjola 2007, s. 179, 188.) 

Nykynuoriso onkin varsin sinut uusmedian kanssa; sanomalehdistö sen sijaan voi olla 

monelle jo täysin vieras vaikuttamisen ympäristö. 

 

Lasten mediabarometrin 2012 (Suoninen 2012, s. 171) mukaan tyttöjen ja poikien 

mediankäytöt alkavat eriytyä jo varhain erityisesti käytettyjen mediasisältöjen osalta, ja 

nämä erot tuntuvat vain vahvistuvan iän myötä. Barometrin mukaan (mts. 172)  

vanhemmat rajoittavat huomattavasti enemmän tyttöjen mediankäyttöä mediasisältöjen 

osalta, kun taas poikien kohdalla rajoitukset koskevat enimmäkseen ajankäyttöä. 

 

Nuorisoon ja nuoruuteen kohdistuu nykypäivänä entistä suurempia yhteiskunnallisia 

odotuksia. Globaalisti tarkasteltuna nuorten määrä kasvaa, eikä työvoimapulaa voida nähdä 

todellisena uhkana, kun globalisaatio nähdään myös ihmisten vapaaksi liikkumiseksi. On 

kuitenkin muistettava, että kaikki nuoret eivät ole valmiita toimimaan yhteiskunnan 

odotusten mukaisesti eivätkä menestymään instituutioissa, joita yhteiskunta pitää yllä heitä 

varten. Kaikki nuoret eivät myöskään suhtaudu jatkuvaan taloudelliseen kasvuun ja 

teknologiseen kehitykseen yhtä positiivisesti kuin vanhemmat sukupolvet. (Puuronen 2006, 

s. 263.) 

 

Sekä yksilöllinen kehitys että ympäristö vaikuttavat nuoren maailmankatsomukseen. Koulu 

tarjoaa tietoa eri tieteenaloilta, ja media vaikuttaa omalta osaltaan maailmankuvan 

kehittymiseen. Vanhemmilla ja muilla tärkeillä ihmisillä on myös osansa nuoren 

aatemaailmaan. Nuoren maailmankuva siis kehittyy vuorovaikutuksessa kodin, 
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päivähoidon, koulun, kirkon, median ja muiden yhteiskunnan instituutioiden kanssa. 

(Helve 1996, s. 183–184.) 

 

Aiemmin etenkin moraalikasvatuksen kannalta keskeisessä asemassa olivat koti ja koulu, 

mutta nykyään internetin ja median merkitys on korostunut ja toisaalta koulussa 

toteutettavan moraalikasvatuksen asema on vähentynyt ja muuttunut. Ihminen on yhä 

enemmän itsensä varassa luodessaan moraalista koodistoaan. Koska aikamme luonteeseen 

kuuluu arvojen hajanaisuus, ovat kasvatusvastuu ja auktoriteetti osittain häviämässä. 

(Kallio 2005, s. 7, 9.) 

4.2. Nuorten käsittelemät aiheet 

Olen jakanut 55 mielipidekirjoituksen aineistoni kahdeksaan aihepiiriin, jotka joiltakin osin 

sivuavat ja risteävät toisiaan mutta ovat kuitenkin enimmäkseen selvästi erillisiä. Nämä 

aihepiirit ovat: harrastukset, koulu, kouluruoka, eettiset kysymykset, sosiaalinen media, 

tasa-arvo, paikalliset, poliittiset kysymykset sekä kiusaaminen. Esimerkiksi koulun ja 

kouluruuan olen erottanut omiksi ryhmikseen, koska molemmista on aika monta kirjoitusta 

ja kouluruoka on selvästi ollut mielipiteitä kirvoittava aihe. 

 

Kirjoittajien sukupuoleen en analyysissa aktiivisesti kiinnitä huomiota, mutta kokoan tähän 

alkuun aihepiirit myös kirjoittajien sukupuolen mukaan. Mielenkiintoista on mielestäni se, 

että kirjoituksia on likimain yhtä paljon kummaltakin sukupuolelta: tytöt ovat kirjoittaneet 

52,8 prosenttia teksteistä ja pojat 47,2 prosenttia. Harrastukset, koulu ja eettiset 

kysymykset ovat puhuttaneet molempia sukupuolia suurin piirtein yhtä paljon. Pojat ovat 

kirjoittaneet huomattavasti enemmän kouluruuasta, kun taas tytöt ovat tarttuneet kynään 

hanakammin paikallisiin kysymyksiin, tasa-arvoon, sosiaaliseen mediaan ja kiusaamiseen 

liittyvissä asioissa. Taulukkoon 1 olen koonnut tyttöjen ja poikien osuudet kirjoituksista 

aihepiireittäin. 
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TAULUKKO 1. Tyttöjen ja poikien osuudet mielipidekirjoitusten aihevalinnoissa 

  tytöt n  tytöt %  pojat n  pojat %  yhteensä n  yhteensä % 

 harrastukset  7  12,7  6  10,9  13  23,6 

 

 koulu  4  7,3  5  9,1  9  16,4 

 

 kouluruoka  2  3,6  5  9,1  7  12,7 

 

 eettiset 

 kysymykset 

 4  7,3  5  9,1  9  16,4 

 sosiaalinen 

 media 

 4  7,3  2  3,6  6  10,9 

 tasa-arvo  3  5,5  1  1,8  4  7,3 

 

 paikalliset, 

 poliittiset 

 kysymykset 

 4  7,3  0  0  4  7,3 

 kiusaaminen  2  3,6  1  1,8  3  5,4 

 

 yhteensä  29  52,8  26  47,2  55  100 

 
  

Nuoruus koskee nykyään tasavertaisesti sekä tyttöjä että poikia. Kummankin sukupuolen 

nuoruus on suunnilleen yhtä pitkä ja nuoruuden ulkoiset, yhteiskunnallisesti ja 

historiallisesti määräytyvät ehdot ovat kutakuinkin samanlaiset molemmille sukupuolille. 

Tämä yhteiskunnallisten ehtojen yhdenmukaistuminen on uudehko ilmiö, ja 

samankaltaistumisesta huolimatta tyttöjen ja poikien nuoruuden sisältö voi yhä olla monilta 

osin erilainen. (Puuronen 2006, s. 18.) 

 

Tyttöjen arvoja on pidetty perinteisesti ”pehmeämpinä” kuin poikien. Poikien väitetään 

Helven (2002, s. 20) mukaan olevan materialistisempia arvoissaan. Tytöt suhtautuvat 

myötätuntoisemmin ja ymmärtävämmin vähempiosaisia ja toisinajattelijoita kohtaan kuin 

pojat (mts. 207). Sukupuoleen liittyvät erot arvoissa ja asenteissa näyttävät Helven (mts. 

218) mukaan olevan kansainvälisiä. 
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4.2.1. Harrastukset 

Lasten ja nuorten liikkuminen ja liikuntakulttuuri ovat muuttuneet päivittäisestä pihoilla ja 

puistoissa leikkimisestä ja pelaamisesta määrättyinä aikoina tapahtuvaksi tiettyjen lajien 

harrastamiseksi. Ilmiöön kuuluu ohjatun harrastamisen lisääntyminen ja toisaalta liikunta-

aktiivisuuden kokonaismäärän vähentyminen. (Häkkinen ym. 2012, s. 197–198.) Suurin 

osa nuorista on mukana jossakin ohjatussa urheiluharrastuksessa, vaikkakin osallistuvuus 

vähenee iän myötä. Tytöt lukevat poikia enemmän ja vain vähemmistö käy kirjastossa, 

teatterissa, taidemuseoissa tai museoissa. Elokuvat ja konsertit ovat nuorten keskuudessa 

suosituimmat kulttuuriharrastukset. (Abbott-Chapman & Robertson 2009, s. 244.) 

 

Kaksi harrastuksista kirjoittavaa nuorta on huolissaan ja pettyneitä juuri siihen, ettei 

nuorille ole juurikaan tarjolla ryhmiä tai joukkueita, joissa voisi harrastaa ilman 

kilpailupaineita ja suuria tavoitteita. Tilausta tällaiselle vapaamuotoiselle harrastamiselle 

siis olisi, mutta nykyisessä kilpailuyhteiskunnassa harrastaminenkin tuntuu olevan yhä 

enemmän suorittamista ja tavoitteellista. 
 

 Jos olisi enemmän liikuntaharrastusmahdollisuuksia, joissa voisi vain pelata ja liikkua ilon 

 vuoksi, liikunnasta tulisi osa yhä useamman nuoren elämää. 

 Noora, 14, LK 1.10.2013 

 

 Olisi siis hyvä, jos nuoret pääsisivät sellaisiin joukkueisiin tai ryhmiin, joilla olisi 

 esimerkiksi harjoitukset kerran viikossa. 

 Emilia, 8. lk., Kaleva 3.5.2013 

 

Noora tuo kirjoituksessaan esille myös sen vaaran, että nuoret lopettavat liikunta- ja muut 

harrastukset kokonaan, jos kilpaurheilun rinnalla ei ole muuta liikunnallista vaihtoehtoa. 

Nuoria patistaa liikkeelle myös kaksi muuta kirjoittajaa, jotka ovat huolissaan nuorten 

liikkumisen määrästä ja laadusta. 
   

Terveytensä kannalta vähän liikkuvia lapsia ja nuoria on nykypäivänä yhä enemmän. 

 Liikuntaa harrastamattomien määrä on myös kasvanut rajusti. 

 Veera, LK 21.9.2013 

 

Nuorisobarometrin (2012) mukaan arkiliikuntaa harrastaa päivittäin kolmannes nuorista ja 

viidesti viikossa yli puolet nuorista. Kuntoliikunta on nuorilla selvästi epäsäännöllisempää 

kuin arkinen liikunta. Pojat ovat aktiivisempia kuntoliikkujia, mutta arkiliikunnassa ei ole 

eroja sukupuolten välillä. Kilpaurheilijat erottuvat muista nuorista terveellisemmillä 
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elämäntavoilla siinä, että heidän tupakointinsa on harvinaisempaa. Sen sijaan nuuskan 

käyttö on nuorilla kilpaurheilijoilla selvästi yleisempää kuin muilla. Kasvissyönnissä ja 

alkoholin käytössä ei ole merkittäviä eroja kilpaurheilijoiden ja muiden nuorten välillä. 

Lapsuudenkodin varallisuus vaikuttaa selvästi nuorten kilpaurheiluun: hyvin 

toimeentulevien perheiden lapsista 20 ja heikosti toimeentulevien perheiden lapsista vain 

kuusi prosenttia on mukana kilpaurheilussa. Syinä ovat varmasti perheiden toimintamallien 

lisäksi kilpaurheilun kalleus nykypäivänä. (Nuorisobarometri 2012, s. 52–54.) 

 

Veera tuo kirjoituksessaan esille vanhempien roolin lasten harrastuksissa: Vanhempien 

esimerkki liikunnalliseen elämäntapaan ja heidän kannustuksensa ovat tärkeitä. Myös 

vanhempien varallisuus voi vaikuttaa nuoren liikuntaharrastukseen siten, että kaikilla ei ole 

varaa harrastaa haluamiaan lajeja perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Yksi poika perää 

lisää liikuntatapahtumia, jotta nuoret innostuisivat liikkumaan enemmän eivätkä jämähtäisi 

pelaamaan ja herkuttelemaan. Jalkapalloharrastuksen kalleudesta kirjoittaa puolestaan 

nuori, joka toivoisi tämän hyvän harrastuksen kausi- ja varustemaksuja edullisemmiksi. 

 

Lapsuudenkodin taloudellisella tilanteella ja perheen yhteisellä liikkumisella näyttää 

olevan vahva yhteys nuoren liikunnallisuuteen vielä vuosia myöhemmin. Lapsuudenkodin 

antamilla eväillä on varsin kauaskantoisia seurauksia nuoren terveyskäyttäytymiselle ja sitä 

kautta koko väestön terveydelle ja hyvinvoinnille. (Nuorisobarometri 2012, s. 59.) 

 

Tommi Hoikkalan (1993) tutkimuksessa vanhemmat näkevät nuorten harrastukset 

kunnollisuuden turvana ja takuuna sekä myös vanhempien kunnollisuuden mittana: hyvä 

vanhempi ohjaa lapsensa harrastuksiin ja pystyy myös maksamaan ne. Harrastusten 

toivottiin torjuvan nuorten ajautumista kaduille ja jengeihin sekä säästävän heitä 

mitääntekemättömyydeltä. Harrastusten myötä vanhemmille ja nuorille saadaan myös 

yhteistä aikaa. (Mts. 95–96.) 

 

Toisaalta vanhemmat voivat pitää nuorten vapaa-ajan viettoa ajan haaskauksena, jos nuoret 

vain ”hengailevat kavereiden kanssa tekemättä mitään” sen sijaan, että osallistuisivat 

kehittävään ja järjestettyyn toimintaan. Abbott-Chapman ja Robertson (2009, s. 243) 

huomauttavat kuitenkin, että nuoret voivat hyödyntää tällaisen vapaa-aikansa 

rentoutumiseen ja sosiaalisten suhteiden ylläpitoon tai paetakseen tai ymmärtääkseen sitä 

informaation ja tunteiden tulvaa, jonka he joutuvat kohtaamaan päivittäin. Eli vaikka 

kaikki vapaa-ajanvietto ei olisikaan ohjattua, liikunnallista tai näennäisesti hyödyllistä, se 
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voi olla nuorelle tarpeellista ja jopa välttämätöntä sosiaalisen selviytymisen ja maailman 

jäsentämisen ja ymmärtämisen kannalta. 

 

Useammassa kirjoituksessa toivotaan lisää ja parempia harrastuspaikkoja nuorille. 

Kirjoittajat haluavat lisää urheiluhalleja ja hallitilaa niin jalkapallolle kuin 

kamppailulajeillekin, musiikin harjoittelupaikkoja nuorten bändeille sekä enemmän 

hevostalleja. Nuoret ovat siis heränneet vaatimaan parempia edellytyksiä harrastamiselle 

oman lajinsa kautta. Samalla he ehkä toivovat lisää harrastajia ja parempaa tunnettuutta 

mielilajilleen. 

 
Urheiluhalleja pitäisi rakentaa lisää Ouluun ja sen lähiympäristöön. Jos halleja olisi 

enemmän ja niitä olisi ympäri kuntaa, niin se antaisi enemmän mahdollisuuksia lasten ja 

nuorten monipuoliseen liikuntaan. 

 Katri, 8. lk., Kaleva 3.5.2013 

 

Nuorten vapaamuotoisen harrastamisen paikoista Abbott-Chapman ja Robertson (2009) 

ovat todenneet, että tytöt suosivat yksityisiä paikkoja, kun pojat taas hakeutuvat 

mieluummin julkisille paikoille. Nuoret vetäytyvät mieluiten paikkoihin, joissa saavat olla 

rauhassa: kotona omaan huoneeseen, ulkona luontoon, puistoihin ja rannoille. Toisaalta 

taas nuoret jakavat mielipiteitään, kuviaan ja kokemuksiaan hyvin avoimesti internetissä. 

Nuoret siis arvostavat fyysistä yksityisyyttä, mutta sosiaalinen ero vanhempiin ja 

auktoriteetteihin voidaan saavuttaa internetin avulla. (Mts. 246–247.) 

 

Nuoret kirjoittavat myös mielellään mainospuheita oman lajinsa puolesta. Oman 

kirjoituksensa ovat aineistossani saaneet jalkapallo, ratsastus ja partio. Partiokirjoituksen 

kirjoittaja haluaa myös hälventää ennakkoluuloja, joita kokee harrastukseensa kohdistuvan: 
 

 Partiota kohtaan on hyvin paljon ennakkoluuloja. Kaikkein yleisimmin ihmiset luulevat, 

 että partiossa tehdään vain solmuja, sytytetään nuotioita ja liikutaan luonnossa. Tämä 

 tarkoittaa, että ihmiset eivät oikeasti tiedä partiosta juuri mitään. 

 Pyry, ya, AL 7.3.2014 

 

Siiri patistaa kirjoituksessaan nuoria ylipäätään harrastamaan jotain. Hän asettaa 

älypuhelimet ja harrastamisen vastakkain ja toivoisi nuorille mieluummin ”oikeita, 

hyödyllisiä” harrastuksia. 
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 Harrastus on tärkeä olla koulun vastapainoksi. - - käytän vapaa-aikani urheilemalla ja 

 soittamalla musiikkia, ja ne ovat paljon mielekkäämpää ja terveellisempää tekemistä kuin 

 kännykkäpelit. 

 Siiri, LK 1.10.2013 

4.2.2. Koulu 

Kun nuoret tekevät esimerkiksi koulutusta koskevia valintoja, valtio määrittelee puitteet. 

Myös sosiaalinen tausta vaikuttaa valintoihin. Olennaista Puurosen (2006, s. 166) mukaan 

on, että vaikka koulutusalan valinta on periaatteessa vapaata, kouluttautuminen on 

kuitenkin pakollista oppivelvollisuuden jälkeen, jos mielii työmarkkinoille. 

 

Koulutuksesta on Johanna Wynin (2009, s. 103) mukaan tullut paradoksaalisesti yhä 

keskeisempi ja toisaalta yhä merkityksettömämpi nuorten elämässä. Koulutusta 

arvostetaan, koska se tarjoaa mahdollisuuden menestykseen ja turvallisuuteen ja on 

välttämättömyys työmarkkinoilla. Toisaalta nuoret arvostavat oppimista muilla tavoilla, 

kuten vapaa-ajalla, vapaaehtoistöissä ja kulttuurisissa harrastuksissa, koska niiden kautta 

opitaan sitoutumista sekä päätöksien ja valintojen tekoa. 

 

Paitsi yhteiskunta, myös vanhemmat näkevät helposti nuoruuden kouluttautumisen ja 

itsenäisyyden aikana – valmistautumisena tulevaisuuteen. Nuoruudesta tulee vain vaihe, 

jonka merkitys on tulevaisuuteen nähden välineellinen. (Hoikkala 1993, s. 148.) Tällainen 

ajattelu on kuitenkin ristiriidassa nykyään vallalla olevan sosiologisen lapsuuden 

tutkimuksen kanssa. Siinä lapset nähdään yhä enemmän oman elämänsä asiantuntijoina 

eikä vain tulevina (becomings) vaan myös olevina (beings). (Moss ym. 2005, s. 2–3.) 

 

Aineistossani kouluun liittyvät kirjoitukset poikkeavat aiheiltaan hyvin paljon toisistaan ja 

niistä on haastava rakentaa yhtenäistä luokittelua. Kirjoituksissa ei oteta kantaa kovin 

suuriin ja merkittäviin koulutuspoliittisiin asioihin, vaan aiheet ovat arkisempia ja 

konkreettisempia. 

 

Useammassa kirjoituksessa toivottiin jotain parannusta oppimisympäristöön ja  

-olosuhteisiin. Valtteri toivoisi lisää iPadeja opetuskäyttöön, Juho puolestaan pohtii koulun 

järkevää alkamisajankohtaa, ja Iida haluaisi tupakan ja nuuskan pois koulusta kokonaan. 
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 Rovaniemen kouluihin olisi hyvä saada iPadit, koska oppilaiden työ helpottuisi ja 

 nopeutuisi huimasti. 

 Valtteri, LK 23.9.2013 

 

 Ei ole huono asia, jos alkamisaikoja siirrettäisiin myöhemmäksi tunnilla vaikka kerran 

 viikossa, kunhan myöhemmäksi siirtoja ei tehtäisi liikaa. 

 Juho, LK 21.9.2013 

 

 Tupakka ja nuuska ovat liian yleinen ongelma niin koulussa kuin muuallakin. 

 Iida, 8. lk., Kaleva 10.5.2014 

 

Nuoret ottavat kantaa myös sekä opettajien että opetuksen tasoon pohtimalla, millaista 

tietoa ja miten kouluissa pitäisi opettaa ja millainen opettaja on hyvä ja miten opettajiin 

pitäisi suhtautua. 

 

Yksi kirjoittaja toivoo kouluihin enemmän äidinkielistä opetusta niille oppilaille, joiden 

äidinkieli ei ole suomi. Hän toivoisi muutenkin lisää valinnaisuutta ja vaihtoehtoja kielten 

opetukseen. Yhdessä tekstissä toivotaan opetussuunnitelmaan lisää liikunnan opetusta ja 

toisessa kotitalouden opetusta. 
 

 Jos nuorille ei opeteta lukemisen, laskemisen ja kirjoittamisen lisäksi myös ruuanlaittoa ja 

 siivousta, he eivät pärjää tulevaisuudessa. 

 Elina, 8. lk., HS 1.4.2014 

 

 Kun koulussa kannustetaan liikkumaan ja koulu antaa mahdollisuuden kokeilla uusia 

 pelejä, se voi innostaa kouluikäiset liikkumaan ja aloittamaan uusia lajeja. 

 Elias, 8. lk., LK 18.1.2013 

 

Aika ajoin ajankohtaiseksi nouseva erikoisluokkien mahdollinen lakkautus Oulussa oli 

esillä julkisessa keskustelussa esimerkiksi alkuvuodesta 2013. Yksi aineistoni kirjoituksista 

käsittelee tätä aihepiiriä ja on puolustuspuhe erikoisluokkien puolesta. Kirjoittaja itse on 

liikuntaluokalla yläkoulussa, joten kiinnostus on arvatenkin herännyt omasta elämästä; 

mahdollisesti aiheesta on keskusteltu sekä koulussa että kotona. 

4.2.3. Kouluruoka 

Kouluruoka on saanut yllättävän monen nuoren tarttumaan kynään: 12,7 prosenttia 

aineistoni kirjoituksista käsittelee kouluruokaa. Aihevalinnan tekee toki ymmärrettäväksi 

sen helppous, sillä kouluruuasta jokaisella koululaisella on kokemuksia ja sanottavaa, eikä 
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se toisaalta aiheena ole liian henkilökohtainen. 

 

Kouluruokakirjoituksissaan lapset ja nuoret nostavat esille kolme teemaa: kolmessa 

kirjoituksessa korostetaan sitä, että kouluruokailussa kannattaa käydä, kolmessa 

kirjoituksessa toivotaan laadukkaampaa kouluruokaa ja yhdessä kirjoituksessa esitetään 

toive ilmaisesta ja monipuolisesta välipalasta. Pojat ovat tarttuneet kouluruoka-aiheeseen 

huomattavasti useammin kuin tytöt: seitsemästä kirjoituksesta viisi on poikien kirjoittamia. 
 

 Välipalan tulisi olla ilmainen ja monipuolisempi. Joillakin oppilailla ei ole rahaa ostaa 

 välipalaa. - - Koulun pitäisi tarjota jokaiselle oppilaalle yksi leipä tai vaikka joku hedelmä. 

 Miikka, LK 16.9.2013 

 

 Monet nuoret eivät juuri syö koulussa, koska ruoka on joskus todella pahaa. - - Koulu voisi 

 tehdä ruuistaan parempia. 

 Joni-Matias, LK 16.9.2013 

 

 Mielestäni on ärsyttävää, kun jotkut koululaiset eivät vain kykene syömään kouluruokaa. 

 Sonja-Lyydia, 4. lk., Kaleva 3.5.2013 

 

Hieman yllättävää mielestäni on se, että yksikään ruoka-aiheinen kirjoitus ei käsittele 

kasvis- tai muuta erikoisruokavaliota. Tämän pienen aineiston perusteella vaikuttaisi siis 

siltä, etteivät erikoisruokavaliot ja kasvisruoka näyttele suurta roolia nykynuorten 

elämässä. Myös Nuorisobarometri (2012) vahvistaa tätä johtopäätöstä, sillä sen tulosten 

perusteella kasvispainotteinen ruokavalio näyttää nuorten keskuudessa yllättävän 

harvinaiselta. Alle viisi prosenttia nuorista ei syö lainkaan lihaa ja 17 prosenttia ”syö myös 

lihaa, mutta suosii kasviksia”. (Nuorisobarometri 2012, s. 60.) 

4.2.4. Eettiset kysymykset 

Eettisten kysymysten alle olen koonnut kirjoituksia varsin erilaisista aihepiireistä; kaikissa 

teksteissä kuitenkin jollakin tavalla halutaan parantaa maailmaa ja toivotaan vallitseviin 

epäkohtiin muutoksia. Tytöt ja pojat ovat kirjoittaneet kutakuinkin yhtä usein eettisistä 

kysymyksistä: aineistossani on viisi poikien kirjoittamaa ja neljä tyttöjen kirjoittamaa 

tekstiä. 

 

Kirjoitusten aiheet vaihtelevat globaaleista lokaaleihin, humaaneista 

ympäristökysymyksiin ja politiikkaan. Ongelmat voivat olla aivan nuoren lähipiiristä, 
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kuten lintujen talviruokintaa puolustavassa tekstissä ja nuorten syrjäytymistä puntaroivassa 

mielipiteessä. 
 

 Ovatko ihmiset niin kiireisiä, etteivät ehdi tehdä tätä? Ovatko ihmiset niin 

 välinpitämättömiä pieniä lintuja kohtaan, jotka taistelevat pakkasta ja nälkää vastaan? 

 Eemeli, 8. lk., Kaleva 13.3.2013 

 

 Koska ongelmatapauksiin ei näköjään puututa riittävällä päättäväisyydellä, nuoret 

 valitettavasti syrjäytyvät. Tämä johtaa siihen, että ongelmanuoret tulevat aikuisina 

 yhteiskunnalle paljon kalliimmiksi kuin jos heidät autettaisiin hyvälle elämänpolulle jo 

 varhain. 

 Ronja, 14, HS 4.3.2014 

 

Auttamishalu, ystävät ja yhdessä tekeminen vievät nuoret vapaaehtoistöihin. Nuoret, jotka 

menestyvät koulussa ja joilla on korkeampi koulutus, osallistuvat todennäköisemmin 

vapaaehtoistoimintaan. Kiinnostavaa on se, että köyhemmistä lapsuudenkodeista tulleet 

nuoret ovat aktiivisemmin mukana vapaaehtoistyössä kuin vauraampien perheiden lapset. 

(Nuorisobarometri 2012, s. 19–21.) Auttamishalu ja heikompien puolustaminen korostuvat 

myös lintujen talviruokintaa ja nuorten syrjäytymistä käsittelevissä teksteissä. Vaikka 

kirjoittajat eivät välttämättä ole mukana missään organisoidussa vapaaehtoistoiminnassa, 

omilla toimillaan he saattavat jo edistää asioita ja ainakin haluavat vaikuttaa asioihin ja 

ihmisten mielipiteisiin kirjoituksillaan. 

 

Nuorten mielikuvissa vapaaehtoistoiminta näyttäytyy lähes yksinomaan antamisena, 

auttamisena ja hyväntekeväisyytenä. Tärkein perustelu toiminnalle on vilpitön halu auttaa 

vähempiosaisia: vanhuksia, lapsia, köyhiä, vammaisia, kodittomia, eläimiä ja luontoa. 

Solidaarisuuden tunne nuorten näkemyksissä on vahva. (Kuusisto & Pessi 2012, s. 176; 

Lundbom & Eskelinen 2012, s. 181, 184.) Tämä näkyy myös aineistoni kirjoituksissa: 

heikommasta – olipa kyse eläimestä tai ihmisestä – halutaan huolehtia ja kantaa vastuuta. 
 

Nuoret ovat Helena Helven (2002, s. 18–19) tutkimusten mukaan valmiita valitsemaan 

suurten ideologioiden tilalle pienempiä projekteja, kuten turkistarhaiskuja, kasvissyöntiä, 

kirpputoreja ja kierrätystä. Monet ovat pettyneitä suuriin kertomuksiin hyvästä jumalasta, 

tasa-arvoisesta sosialismista tai markkinatalouden tuomasta auvosta. Tieteen ja tekniikan 

avulla ei ole pystytty ratkaisemaan maailman ongelmia, ja edelleen kehitysmaissa kärsitään 

nälänhädästä ja ympäristökysymykset ovat ratkaisematta. (Mts. 18.) 
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Aineistossani ympäristökysymyksiä pohditaan sekä maailmanlaajuisesti maapallon 

saastumista käsittelevässä kirjoituksessa että paikallisesti lähimetsän suojelua ja 

säästämistä koskevassa tekstissä. 
 

 Maapallo on hyvää vauhtia muuttumassa elinkelvottomaksi saastepalloksi. Ei ehkä vielä 

 meidän elinaikanamme, mutta ehkä sitten lastenlastemme aikana. 

 Aarni, 14, HS 4.2.2014 

 

Vielä kaksi vuotta sitten metsässä pystyi rentoutumaan ja kuuntelemaan kaunista 

 linnunlaulua. Nyt sieltä on kaadettu todella paljon kauniita puita, jotka ovat myös lintujen 

pesäpuita, ja linnunlaulun sijasta kuuluu vain suurkoneiden ryskettä. 

 Saana, 10, HS 11.3.2014 

 

Salametsästystä käsitellään sekä maailman että Suomen näkövinkkelistä. Lisäksi 

metsästystä pohditaan yhdessä kirjoituksessa pelkästään Suomen susilupien kannalta. 
 

 Ympäri maapalloa eri eläinlajit ovat uhattuina raa'an salametsästyksen takia. - - Se, että 

 eläimiä tapetaan luvattomasti, on törkeä rikos! 

 Essi, LK 21.9.2013 

 

 Lupia susien kaatoihin pitäisi myöntää enemmän, koska niitä on liikaa. - - Mutta jotkut 

 ihmiset eivät ymmärrä, että sudet ovat vaarallisia, vaan niitä pitää auttaa pysymään 

 hengissä, vaikka ne tappavat eläimiä, joista ihmiset saavat ruokansa. 

 Toni, 6. lk., Kaleva 13.3.2013 

 

Tytöt suhtautuvat esimerkiksi ydinvoimaan poikia kriittisemmin. Tytöt ajattelevat poikia 

enemmän tulevia sukupolvia ja ydinvoiman kielteisiä vaikutuksia sukupolvien päähän. 

Pojilla taas painavat enemmän materialistiset arvot, yhteiskunnan kilpailukyvyn 

säilyttäminen, työpaikkojen lisääntyminen ja halpa energia. Ainakin periaatteellisella 

tasolla nuoret ovat valmiita tinkimään omasta elintasostaan ympäristöongelmien 

vähentämiseksi. (Helve 2002, s. 187.) 

 

Aineistossa yksi kirjoitus käsittelee ihmisten materialismia ja eriarvoisuutta, jota 

aineellinen epätasa-arvo aiheuttaa. Teksti on tytön kirjoittama, ja siinä vastustetaan 

tavarapaljoutta ja ylenmääräistä kulutusta ja kannustetaan hyväntekeväisyyteen. 
 

 Ihmisistä on tullut entistä enemmän materialisteja. - - Tällaisen käytöksen ongelma piilee 

 siinä, että nuoret eivät osaa arvostaa sitä, mitä heillä jo on. 

 Jasmiina, 8. lk., HS 25.3.2014 



 

 

33 

Nuoret ovat yleisesti ottaen vähemmän kiinnostuneita politiikasta ja äänestämisestä kuin 

vanhemmat sukupolvet, eikä tämä ole Andy Furlongin (2009b, s. 291) mukaan mikään 

uusi ilmiö. Nuorten kiinnostumattomuutta politiikkaa kohtaan ei tarvitse ihmetellä, koska 

aikuiset ovat luoneet poliittiset instituutiot omien intressiensä mukaisiksi, eivätkä tavoitteet 

ole useinkaan sellaisia, joihin nuoret haluaisivat sitoutua. Nuoret kokevat, että politiikassa 

ei käsitellä niitä asioita, jotka ovat heille tärkeitä. Toisaalta nuorten roolia politiikassa on 

pidetty sekä todella aktiivisena että apaattisena. (Harris 2009, s. 302–303.) 

 

Kuitenkin useimmat nuoret ovat Helena Helven (2002, s. 169) mukaan hyvin tietoisia 

yhteiskunnallisista ja poliittisista kysymyksistä, vaikka he eivät olisikaan 

yhteiskunnallisesti erityisen aktiivisia. Kielteinen asenne politiikkaa kohtaan syntyy, kun 

poliitikkojen puheet ja teot eivät vastaakaan toisiaan. Vaikka nuoret eivät olisi 

kiinnostuneita poliittisesta vaikuttamisesta, he toimivat aatteidensa puolesta 

epäsovinnaisemmin keinoin, kuten ottamalla osaa mielenosoituksiin, harjoittamalla 

kansalaistottelemattomuutta ja häiritsemällä poliittista toimintaa (Flanagan 2009, s. 298). 

 

Yhdessä mielipidekirjoituksessa toivotaan Kreikan poistamista Euroopan unionista ja 

toisessa surraan sotien mielettömyyttä. Nämä ovat ainoat puhtaasti poliittisiksi 

luokittelemani tekstit aineistossa. Molemmat ovat yläkouluikäisten poikien kirjoittamia. 

Sotateksti on enemmän tunnepohjalta kirjoitettu julistus, ja Kreikka-tekstissä puolestaan 

vedotaan faktoihin tai ainakin kirjoittajan faktoina pitämiin asioihin ja perustellaan 

näkemyksiä monelta kantilta. Tekstissä otetaan kantaa myös Euroopan taloustilanteeseen 

laajemmin. On huomionarvoista, että Kreikka-mielipide on julkaistu vuoden 2013 

syyskuussa, jolloin eurokriisi oli päivänpolttava puheenaihe. 
 

 En ymmärrä, miksi ihmiset ja maat käyvät sotaa. Minusta se ei ole ratkaisu mihinkään, 

 eikä siinä ole mitään järkeä. 

 Jonne, 8. lk., AL 14.2.2014 

 

 Mielestäni Kreikka pitäisi poistaa EU:sta. Jo 2000-luvulla, kun Kreikka liittyi euroon, 

 monet asiantuntijat sanoivat, että mönkään menee. 

 Joni, ya, LK 5.9.2013 

 

Politiikasta kiinnostumisella on Nuorisobarometrin (2012) mukaan vahva yhteys 

vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen. Koulutustaso on myös yhteydessä kiinnostukseen 

politiikasta. Nuoret miehet ovat hieman kiinnostuneempia politiikasta kuin nuoret naiset, ja 

iän myötä kiinnostus kasvaa jonkin verran. Ne nuoret, joiden lapsuudenkodeissa 
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keskustellaan uutisista ja ajankohtaisista asioista, ovat muita kiinnostuneempia politiikasta. 

Poliittiset arvot periytyvät myös sosiaalisesti: nuoret arvioivat vanhempiensa poliittiset 

näkemykset usein samankaltaisiksi kuin omansa. (Nuorisobarometri 2012, s. 26–28, 33.) 

 

Nuorten poliittinen kiinnostus oli vuoden 2012 Nuorisobarometrissa korkeampi kuin 

koskaan aiemmin barometrimittauksissa (vuodesta 1996 lähtien). Kyseessä voi Tomperin 

(2012, s. 129–130) mukaan olla nuorten politiikkakiinnostuksen kasvutendenssistä, jolle ei 

ole ainakaan vielä mitään ilmeistä selitystä. Toisaalta poliittiset tapahtumat Suomessa juuri 

barometrin kyselyä edeltävänä vuonna (maaliskuun 2011 eduskuntavaalit ja 

perussuomalaisten menestys sekä presidentinvaalit ja vihreiden Pekka Haaviston yllättävä 

nousu toiselle kierrokselle tammi–helmikuussa 2012) ovat voineet osaltaan vaikuttaa 

nuorten näkemyksiin. 

4.2.5. Sosiaalinen media 

Uusmedian ja informaatioteknologian rooli yhteiskunnassamme on merkittävästi erilainen 

kuin se on ollut nykynuorten vanhempien ja isovanhempien nuoruudessa. 

Informaatioteknologia näyttelee suurta roolia niin koulutuksessa, työelämässä kuin 

ihmissuhteissakin. (Collin & Burns 2009, s. 283.) 

 

Olen yhdistänyt sosiaalisen median ja älypuhelimet samaan kategoriaan, koska mielestäni 

ne liittyvät hyvin kiinteästi yhteen niin nuorten kuin aikuistenkin elämässä. Puhelimen 

avulla sosiaalinen media on koko ajan kätten ulottuvilla ja elämä tägättävissä, 

kommentoitavissa ja tykättävissä. Aineistoni jakautuu siten, että neljässä kirjoituksessa 

pohditaan sosiaalisen median kiemuroita ja kahdessa älypuhelimien käyttöä. Sosiaalista 

mediaa käsittelevät tekstit ovat tyttöjen kirjoittamia, kun taas pojat ovat kirjoittaneet 

molemmat älypuhelinmielipiteet. Tämä kertonee jo jotain nuorten maailmasta: sosiaalinen 

media näyttelee ehkäpä suurempaa roolia yläkouluikäisten tyttöjen elämässä. 
 

Tutkimusten valossa yhteenkuuluvuus nettiyhteisöihin on vahvistunut nuorilla 

huomattavasti: kolme vuotta aikaisemmin yksi viidestä koki yhteenkuuluvuuden 

nettiyhteisöön kiinteäksi, uusimmassa kyselyssä lähes joka toinen nuori. Muutos on 

selitettävissä sosiaalisen media nopealla kehityksellä: Facebook, Twitter, Instagramm ja 

muut yhteisösivut ovat yleistyneet hurjaa vauhtia ja muuttuneet osaksi ihmisten arkea. 

(Nuorisobarometri 2012, s. 34.) Monet nuoret ovat innokkaita bloggaajia ja keskustelevat 
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mielellään sosiaalisessa mediassa myös poliittisista asioista ja poliittisissa ryhmissä (Harris 

2009, s. 305). 

 

Mielipiteissään nuoret nostavat esille huolensa sosiaalisen median ikävistä ilmiöistä, kuten 

anonyymiuden mahdollistamasta törkeästä kommentoinnista ja kiusaamisesta. He 

peräänkuuluttavat vahvasti vanhempien vastuuta nuorison nettikäyttäytymisessä. Nuoret 

ovat myös huolissaan niistä lapsista, jotka aloittavat netin käytön yhä nuorempina. 
 

 Ihmisillä olisi syytä parantaa nettikäyttäytymistä tai tällaiset nettipalstat olisi syytä 

 lopettaa. Toivoisimme, että muutosta tapahtuisi ja nettipalstoilla olisi mukavampi asioida. 

 Essi ja Aino, ya, LK 5.9.2013 

 

 Nettikiusaaminen on mielestäni vähintään yhtä vakava asia kuin esimerkiksi 

 koulukiusaaminen, ja siitä voi heikomman itsetunnon omaava ihminen saada elinikäisiä 

 henkisiä traumoja ja arpia. - - jokaisen tulisi miettiä, ovatko kaikki yhteisöt pakollisia vai 

 voisiko joitakin profiileja poistaa tai jättää kokonaan tekemättä. 

 Ronja, AL 3.2.2014 

 

 Nettiin ei pitäisi mennä liian nuorena. Vanhempien tulisi olla esimerkkejä lapsilleen. 

 Heidän tulisi opettaa lapsilleen netin käyttöä ja olemaan luottamatta kaikkeen, mitä netissä 

 näkee tai kokee. 

 Henni, LK 21.9.2013 

 

Älypuhelintekstit keskittyvät lähinnä puhelimien käyttöön koulussa. Molemmat 

puhelimista kirjoittavat pojat kieltäisivät kännykät kouluissa kokonaan. 
   

 Nykynuoret käyttävät liikaa puhelimiaan, etenkin koulussa. - - Älypuhelimet tulisi kieltää 

 lapsilta, varsinkin kouluissa. 

 Antero, 8. lk., Kaleva 13.3.2013 

4.2.6. Tasa-arvo 

Vallan, arvostuksen, tulojen, omaisuuden ja koulutuksen jakautumisella yhteiskunnassa on 

sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia ihmisen sosialisaatioon. Tämä jakautuminen kun 

määrittelee ne sosiaaliset ja materiaaliset elinolosuhteet, joissa yksilö toimii. Kaikissa 

teollisissa yhteiskunnissa niin aineelliset kuin aineettomatkin resurssit jakautuvat hyvin 

epätasaisesti, ja tämä epätasa-arvoisuus jatkuu samankaltaisena sukupolvelta toiselle. 

(Hurrelmann 1988, s. 74.) 
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Kulttuurien kohtaaminen ja erilaisten uskontojen vuoropuhelu ja rinnakkaiselo ovat 

Suomessa arkipäivää. Postmodernissa kulttuurissa ihmiset voivatkin omaksua aineksia 

katsomukseensa sieltä ja täältä, eikä kyse suinkaan ole arvotyhjiöstä vaan arvojen 

moninaisuudesta, runsaudesta ja ristiriitaisuuksista. (Kallio 2005, s. 10.) 

 

Aineistossa on neljä kirjoitusta tasa-arvon aihepiiristä. Jokaisessa tekstissä tasa-arvoa, 

yhdenvertaisuutta ja ihmisen oikeutta olla oma itsensä lähestytään hieman eri 

näkökulmista. Tekstit käsittelevät maahanmuuttajien suomalaisiin kohdistamaa syrjintää, 

tyttöjen ja poikien välistä epätasa-arvoa koulussa, homoseksuaalisuutta ja omana itsenä 

olemisen vaikeutta ja toisaalta oikeutta. Vain yksi kirjoitus on pojan käsialaa: Eelis on 

näreissään siitä, että tyttöjä suositaan hänen mielestään koulumaailmassa. 
 

 Pojilla on paljon hankalampaa hankkia hyviä numeroita kuin tytöillä, sillä vaikka mitä 

 tekisi, pojat saavat pelkät haukut niskoille opettajilta. 

 Eelis, 8. lk., LK 18.1.2013 

 

Helmi lähestyy mielipiteessään rasismia mielenkiintoisesta näkökulmasta, sillä hän kokee, 

että maahanmuuttajat suhtautuvat suomalaisiin väheksyvästi ja että samanlainen käytös 

suomalaisten suunnalta leimattaisiin heti rasismiksi. 
 

 Toki tiedän monta henkilöä, jotka eivät halveksi tai vähättele asuinmaataan, mutta 

 yksittäistapaukset saavat pohtimaan, miksei maahanmuuttajien alkuperäisväestöön 

 kohdistamaa rasismia oteta puheeksi?  - - Suomalaisia haukutaan usein umpimieliksi ja 

 suvaitsemattomiksi. Samaan aikaan meillä otetaan vastaan pakolaisia, järjestetään heille 

 koulutusta ja opetusta, haetaan koko ajan lisää tasa-arvoa miesten ja naisten välillä, 

 autetaan kehitysmaita, sopeudutaan uusiin uskontoihin ja vakaumuksiin. Jos 

 yleissuomivihaajat ottaisivat nämä asiat huomioon, he voisivat etsiä syrjintää maista, 

 joissa sitä ihan oikeasti on. 

 Helmi, LK 21.9.2013 

 

Helmin näkökulma on mielenkiintoinen ja rohkea. Hän myöntää, että suomalainen 

leimautuu helpommin rasistiksi, jos uskaltaa kritisoida maahanmuuttajien puheita ja 

tekemisiä. 

 

Tiia-Maria ja Ronja pitävät homoseksuaalien syrjintää vanhanaikaisena ja toivoisivat, että 

homot saisivat tasavertaisen kohtelun nyky-yhteiskunnassa. 
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 Olisi reilua, jos homoja kohdeltaisiin samalla tavalla kuin heterojakin. Kun asiasta puhuu, 

 yleensä joukossa on joku, joka sanoo: ”Homous on sairaus, joka pitää hakata pois.” 

 Miksi? Eivätkö ihmiset saa olla sellaisia kuin haluavat ja millaiseksi ovat syntyneet? 

 Tiia-Maria ja Ronja, ya, LK 5.9.2013 

 

Mielestäni on hieman yllättävää, etteivät nuoret ole kirjoittaneet tästä aiheesta enempää. 

Uskon nimittäin, että homous puhututtaa juuri teini-ikäisiä paljonkin ja luulisi myös, että 

siitä olisi helppo kirjoittaa, jos aihe ei aivan omaa lähipiiriä kosketa. Toisaalta se voidaan 

edelleen kokea vaikeaksi ja liian leimaavaksi puheenaiheeksi monissa porukoissa. Tiia-

Marian ja Ronjankin tekstissä käy ilmi, että keskusteluissa on aina mukana joku, jolla on 

vastakkainen, syrjivä mielipiteensä homoudesta. 

4.2.7. Paikalliset, poliittiset kysymykset 

Neljässä kirjoituksessa otetaan kantaa selkeästi paikallisiin, poliittisiin kysymyksiin, ja 

aiheina ovat lähikirjastot, koulujen tilaratkaisut sekä lukioiden säästöt ja rahoituksen 

kohdistuminen epäreilusti eri lukioiden kesken. Kolme näistä kirjoituksista sivuaa myös 

kouluaihetta. Olen kuitenkin rajannut paikallisuuden omaksi aihepiirikseen, koska 

kirjoituksissa viitataan hyvin selvästi tiettyihin kuntiin ja kouluihin. 
 

 Haluaisin, että kirjastoja ei lakkautettaisi, vaan perustettaisiin uusia kirjastoja 

 järkevämmille paikoille, esimerkiksi tänne Kastellin läheisyyteen. 

 Julia, 8. lk., Kaleva 3.5.2013 

 

 Minusta ei ole oikeudenmukaista, että toinen koulu saa pari miljoonaa käytännössä aivan 

 turhaan asiaan [lasinen yhdyskäytävä], kun samaan aikaan toisen koulun kustannuksella 

 halutaan takoa miljoonia. 

 Mari, lukiolainen, AL 18.3.2014 

 

Kaupungin viime vuosien tapa säästää lukiokoulutuksesta on täysin kestämätön keino hoitaa 

retuperällä olevaa taloutta, sillä jokaisella säästötoimenpiteellä tulee olemaan 

tulevaisuudessa menoja lisäävä vaikutus. 

 Henna, abiturientti, AL 27.1.2014 

 

Paikalliset asiat ovat varmasti sellaisia, joista nuorten on melko helppo kirjoittaa ja joista 

heillä on mielipiteensä. Kaikki aineistoni kirjoitukset liittyvät paikkakuntien ajankohtaisiin 

säästöratkaisuihin ja niistä näkee, että kirjoittaja on seurannut päätöksentekoa ja yleistä 

keskustelua aiheesta – joko kavereiden kanssa, kotona tai koulussa. 
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Helven (2002, s. 169) mukaan nuoret kokevat usein, ettei kansalaisilla ole vaikutusta 

siihen, millaisia päätöksiä yhteiskunnassa lopulta tehdään. Tämä voi selittää osaltaan sitä, 

miksei paikallisista aiheista ole kirjoitettu enempää eivätkä pojat ole tarttuneet paikallisiin 

aiheisiin lainkaan. Toisaalta myös luokittelujeni päällekkäisyys voi olla osasyynä tähän: 

pojat kyllä kirjoittavat esimerkiksi harrastuksia koskevissa teksteissään myös paikallisista 

asioista. 

4.2.8. Kiusaaminen 

Kiusaaminen aihepiirinä on läheinen tasa-arvoon liittyvien tekstien kanssa. Aineistossani 

on kolme kirjoitusta kiusaamisesta, ja kaikissa teksteissä toivotaan kiusaamisen 

vähenemistä. Tosin yhdessä tekstissä myönnetään, ettei kiusaamisesta varmasti koskaan 

päästä kokonaan eroon. Samassa tekstissä otetaan kantaa myös kiusaamiseen eri kokoisissa 

kouluissa: 
   

Ei pitäisi yleistää, mutta yleensä pienillä kouluilla (esimerkiksi kyläkouluilla) on  kiusaamista 

vähemmän kuin isoilla kouluilla, joissa saarnataan, että kaikkien pitäisi olla kaikkien kanssa 

ja muistutetaan usein, että kiusaaminen on paha asia. 

 Pyry, 6. lk., Kaleva 3.5.2013 

 

Kahdessa muussa tekstissä, jotka ovat tyttöjen kirjoittamia, keskitytään enemmän 

kiusaamisen määrittelyyn ja valistukseen ja vedotaan ihmisiä lopettamaan kaikenlainen 

kiusaaminen. 
 

 Koulukiusaaminen on todella tyhmää. Kiusaaja ei välttämättä tiedä, että kiusatulle voi 

 jäädä elinikäiset traumat. - - Kiusaaminen on aina väärin. 

 Sini ja Maria, ya, LK 16.9.2013 

4.2.9. Mistä nuoret eivät kirjoita? 

Pohtimisen arvoista on mielestäni se, mistä aiheista nuoret eivät ainakaan tässä aineistossa 

kirjoita lainkaan. Lasten ja nuorten elämässä kavereiden luulisi olevan niin tärkeässä 

asemassa, että kaverisuhteet nousisivat myös aiheeksi mielipidekirjoituksissa. Samoin 

perheen ja vanhempien vaikutus on teini-ikäisten elämässä vielä suuri. Toisaalta nämä 

aiheet saattavat olla liiankin läheisiä ja kipeitä. Jos nuorella on ihmissuhteissa ongelmia, ei 

niitä haluta puida lehtien palstoilla eikä välttämättä edes sosiaalisessa mediassa, vaan 

kasvotusten tärkeimpien ihmisten kanssa. 



 

 

39 

Myös se, että todennäköisesti suurin osa aineistoni mielipidekirjoituksista on alun perin 

kirjoitettu koulussa äidinkielen ja kirjallisuuden tunnilla, vaikuttanee tekstien aihepiireihin. 

Nuoret eivät varmaankaan halua kirjoittaa opettajansa luettavaksi kaikkein 

henkilökohtaisimmista ja kipeimmistä aiheista. Päätös tekstin lähettämisestä lehteen 

saatetaan usein tehdä vasta sen jälkeen, kun opettaja on lukenut kirjoituksen ja 

mahdollisesti suositellut sen lähettämistä julkaistavaksi. Suoraan sanomalehteen nuoret siis 

saattaisivat kirjoittaa hieman eri tavalla kuin opettajalle. 

 

Vaikka vertaisryhmät ovatkin nuorille tärkeitä, vanhempien vaikutus tulevaisuuden 

suunnitelmiin on voimakas. Kavereiden kanssa toimitaan yhdessä tässä ja nyt, mutta 

vanhemmilla on valtaa esimerkiksi ammatinvalintaan ja koulutukseen liittyvissä 

valinnoissa. Kavereiden mielipiteet sen sijaan ohjaavat kulutuskäyttäytymistä ja vapaa-

ajanviettotapoja. (Hurrelmann 1989, s. 16.) Perhe on kaikkein merkittävin instituutio 

lapsen ja nuoren sosiaalistumisessa osaksi yhteiskuntaa (Hurrelmann 1988, s. 143). 

 

Nuorisobarometrin (2012, s. 86) mukaan nuoret ovat eniten samaa mieltä vanhempiensa 

kanssa huumeista, tasa-arvoasioista, suomalaisuudesta sekä koulutuksesta ja työnteosta. 

Suurimmat erot nuorten ja vanhempien arvojen välillä taas ovat vapaa-ajanviettotavoissa, 

taiteessa, alkoholissa, politiikassa ja internetin käytössä. 

 

Tommi Hoikkalan (1993, s. 47) mukaan nyky-yhteiskunnan kasvatus- ja 

sosialisaatiojärjestelmä on ammattilaisvetoinen: ammattilaiset ja asiantuntijat neuvovat ja 

ohjaavat vanhempia kaiken aikaa, ja vanhemmat näkyvät kasvatuskuvassa muuten todella 

heikosti. Vasta siinä vaiheessa, kun aletaan pohtia nuorten epäonnistumisia, huonoa 

käytöstä ja normirikkomuksia, vanhemmat joutuvat julkiseen häpeäpaaluun. Jos nuoret 

eivät tunne rajoja, syyttävä sormi osoitetaan koteihin ja vanhempiin. 

 

Tommi Hoikkalan (1993) tutkimuksessa isät virittyvät kasvatukseen eri tavoin kuin äidit. 

He ovat hieman sivussa ja näkevät vaikeuksien yli; äidit taas surevat ja huolestuvat etenkin 

tyttäriensä puolesta. Yleistäen voisi sanoa, että tunneasiat kuuluvat naisten elämänpiiriin ja 

isien tehtävä on luoda edellytyksiä, ohjata tai rauhoitella. (Mts. 142.) 

 

Mielipideteksteistä puuttuvat myös alkoholi, tupakka, huumeet ja seksi. Niiden luulisi 

herättävän nuorissa mielipiteitä, mielenkiintoa ja keskustelua. Ovatko nekin aiheina liian 

vaikeita ja henkilökohtaisia? Ainakaan omalla nimellään lehden palstalla nuoret eivät lähde 
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näillä aiheilla revittelemään. Tässäkin saattaa näkyä opettajan ja koulumaailman vaikutus. 

Toisaalta nämä vaietut aiheet – perhe, kaverit, ihmissuhteet, päihteet ja seksi – ovat 

sellaisia oman elämän ja lähipiirin asioita, joihin ei ole tarvetta hakea tukea kauempaa eikä 

laajemmalla rintamalla. Niihin liittyvissä mielipiteissään ja ongelmissaan nuoret eivät hae 

yhteiskunnallista vaikuttavuutta vaan sisältöä ja selityksiä omaan elämäänsä. 

 

Tästä voisi päätellä, että nuorten mielipidekirjoittaminen on varsin tavoitteellista ja sillä 

halutaan vaikuttaa asioihin, tulla kuulluksi ja saada aikaan muutoksia. Lehteen asti 

päätyneiden tekstien aiheet ovat sellaisia, joihin päättäjät, vanhemmat ja toiset nuoret 

voivat jotenkin reagoida ja ehkä jopa saada aikaan muutoksia. Seuraavassa luvussa 

käsittelen tarkemmin näitä kirjoitusten yleisöjä, eli kenelle nuoret tekstejään kohdistavat, 

keihin vetoavat ja ketkä ovat heidän mielestään vastuussa asioista. 
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5. KENELLE NUORET KIRJOITTAVAT? 

Tässä luvussa tarkastelen sitä, kenelle lapset ja nuoret kohdentavat mielipidekirjoituksensa 

ja keihin he haluavat teksteillään vaikuttaa. Taustaksi esittelen retoriikan historiaa ja avaan 

hieman yleisön käsitettä. Keskityn seikkoihin, jotka koen tutkimukseni kannalta 

kiinnostavimmiksi ja keskeisimmiksi. 

5.1. Retoriikan historiaa 

Retoriikka, eli oppi siitä, miten asia esitetään vakuuttavasti ja suostuttelevasti puhutun 

sanan keinoin, koki tulemisensa antiikin Ateenassa (Haapanen 1996, s. 23). Politiikka, 

filosofia ja retoriikka Euroopassa ovatkin huomattavalta osaltaan antiikin Kreikan 

kaupunkivaltiokulttuurin tuotteita. Poliksissa päätöksiä tehtiin julkisen keskustelun kautta, 

mikä oli uutta ja erilaista ihmiskunnan historiassa. Etenkin demokraattisissa 

kaupunkivaltioissa julkinen keskustelu oli kaikkein olennaisinta; saadakseen tahtonsa läpi 

oli suostuteltava tai vakuutettava muut osapuolet siitä, että oma kanta on ansiokkaampi 

kuin muut. (Sihvola 1997, s. 193.) Retoriikka koki uuden tulemisen 1900-luvun 

puolivälissä, kun se oli antiikin aikojen jälkeen kokenut arvostuksen puutetta (ks. esim. 

Summa 1996, s. 51).  

 

Aristoteleen Retoriikka suhtautuu Platonia suvaitsevaisemmin poliittiseen puhetaitoon. 

Platonille retoriikka oli parhaimmillaankin vain filosofihallitsijoiden apuväline, kun taas 

Aristoteles ajatteli yhteisöllisessä elämässä olevan paljon tilanteita, joissa 

kommunikoimisen ei tarvinnut perustua filosofiseen tietoon. Tällaisia tilanteita olivat 

poliittiset, oikeudelliset ja esittävät puhetilanteet. (Sihvola 1997, s. 195.) Uudessa 

retoriikassa sen sijaan tutkitaan kaikentyyppisille yleisöille suunnattuja esityksiä, eikä 

tällöin ole merkitystä sillä, osoitetaanko esitys koko ihmiskunnalle vai yhdelle ihmiselle tai 

onko kenties kyse argumenteista, jotka esitämme itsellemme (Perelman 1996, s. 11). Tässä 

tutkimuksessa tarkastelen kaikenlaisia yleisöjä, joille nuorten mielipidetekstit on osoitettu. 

 

Vaikka yli 2 300 vuotta sitten laadittu Aristoteleen Retoriikka on alun perin suunnattu 

puhetilanteisiin, pätee sen sanoma suurelta osin myös kirjoitettuun kielellä vaikuttamiseen. 

Aristoteleen mielestä hyvällä puhujalla tulee olla kolme vakuuttamisen välinettä: 

luonteeseen (eetos), tunteisiin (paatos) ja argumentteihin (logos) liittyvät. Logos tarkoittaa 
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argumentin asiasisältöä. Eetos taas viittaa tapoihin, joilla puhuja ilmentää omaa 

luonnettaan tai uskottavuuttaan. Paatoksella tarkoitetaan yleisön vastaanottokykyä, 

mielentilaa tai tunteita, jotka vaikuttavat argumentin vastaanottoon. (Sihvola 1997, s. 196, 

Kakkuri-Knuuttila 1998b, s. 233.) Logos näkyy työssäni argumenttien analyysin 

yhteydessä ja paatos yleisöjen analyysissa. Eetos tulee esille argumentoinnin yhteydessä, 

kun nuoret perustelevat mielipiteitään omilla kokemuksilla. 

 

Logos on Aristoteleen mukaan perustavanlaatuisin, sillä vaikka puhuja herättäisi 

kuulijoissa luottamusta ja herättäisi yleisössä toivotunlaisia tunteita, vakuuttaminen ei 

onnistu, jos hän ei osaa esittää todisteita ja perusteita näkemystensä tueksi. Aristoteleen 

mukaan on tunnettava eri näkökantojen puolesta ja niitä vastaan esitettävät argumentit, 

jotta voisi tunnistaa ne vastustajan puheesta ja kumota ne. (Sihvola 1997, s. 196, 198.) 

Hyvään mielipiteen ilmaisuun ja argumentointiin voi nykypäivänäkin lukea sen, että 

puhuja tai kirjoittaja ottaa myös vastapuolen näkemykset huomioon ja tarvittaessa 

kommentoi ja arvioi niitä. Chaïm Perelmankin (1996, s. 17–18) huomauttaa, että 

kuulijoiden mielipiteille on annettava kiistaton arvo sen sijaan, että oma tahto yritettäisiin 

toteuttaa pakon tai painostuksen avulla. 

 

Retoriikkaa voi luokitella sen perusteella, mihin kielenkäytön tasoon kiinnitetään 

huomiota: puheiden ja esitysten retoriikka, argumentoinnin retoriikka ja trooppien eli 

kielikuvien retoriikka. Omassa tutkimuksessani keskityn ennen kaikkea argumentoinnin 

retoriikkaan, koska siinä huomio kiinnitetään niihin puoliin, joilla pyritään muuttamaan tai 

vahvistamaan yleisön käsityksiä asioista. Argumentoinnin tutkimuksessa voidaan keskittyä 

retoriseen tai formaaliin suuntaan; retorisessa suuntauksessa on kyse esimerkiksi 

kielikuvien ja muiden retoristen keinojen merkityksestä vakuuttavuuden lähteenä, kun 

formaalissa suuntauksessa tutkitaan tai arvioidaan argumenttien pätevyyttä. (Palonen & 

Summa 1996, s. 10–11.) Tässä työssä keskityn retoriseen suuntaukseen enkä pyri 

arvioimaan mielipidetekstien vakuuttavuutta tai uskottavuutta enkä perusteluiden ja 

faktoina esitettyjen väitteiden paikkansapitävyyttä. 

5.2. Yleisön käsite 

Yleisön käsite tuo vuorovaikutuksen tekstin ja lukijan välille (Mikkonen 2010, s. 57). 

Yleisön merkitys korostuu myös Perelmanin retoriikkanäkemyksissä. Argumentointiin 

liittyy hänen mielestään aina jonkin asteinen tietoisuus yleisöstä. Yleisö voi olla tietty 
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henkilö tai henkilöryhmä, puhuja itse tai kuka tahansa määrittelemätön kuulija, joka 

kykenee ymmärtämään puhujaa. Määrittelemätöntä yleisöä Perelman nimittää 

universaaliyleisöksi, ja sen vastakohta on erityisyleisö, jonka koostumus tiedetään ennalta 

ja jonka odotuksiin voidaan vedota. (Perelman 1996, s. 20–27; Summa 1996, s. 67.)  

Universaaliyleisölle suunnattu esitys on tarkoitettu vakuuttamaan kaikki vastaanottajat 

kaikkina mahdollisina historiallisina ajankohtina ja kaikkialla maailmassa (Perelman & 

Olbrechts-Tyteca 1971, s. 32). 

 

Erityisyleisöille suunnatuissa esityksissä tähdätään suostutteluun, kun taas vakuuttamista 

käytetään silloin, kun vedotaan universaaliyleisöön. Universaaliin vaikuttaminen edellyttää 

siis järkeen vetoavaa, vakuuttavaa argumentointia. Erityisyleisön sen sijaan voi suostutella 

puolelleen vetoamalla yleisön erityisiin intresseihin tai taipumuksiin. (Perelman 1996, s. 

25; Summa 1996, s. 68.) 

 

Jos tekstissä puhutellaan suoraan sellaista lukijaryhmää, joka myös kykenee 

vastaanottamaan viestin, kyseistä joukkoa voi pitää tekstin yleisönä. Tavoiteltua lukijaa tai 

lukijaryhmää ei kuitenkaan aina puhutella suoraan, vaan se voidaan vain mainita tekstissä. 

Toisaalta teksteissä voi tulla esille monia muitakin ryhmiä kuin tavoiteltu yleisö. Jos 

kirjoittajalla on selvästi välitettävänään jokin viesti mainitsemalleen ryhmälle, kyseistä 

joukkoa voi pitää kirjoittajan tavoittelemana yleisönä. (Sääskilahti 2006, s. 130.) 

 

Tarkastelen seuraavaksi analyysissani nuorten mielipidekirjoitusten yleisöjä ja luokittelen 

erityisyleisöjä vielä hienojakoisemmin. 

5.3. Yleisöt nuorten mielipidekirjoituksissa 

Vain harvassa aineistoni kirjoituksessa vedotaan painokkaasti imperatiivilla yleisöön ja 

toivotaan vahvasti muutosta asioihin. Tyypillisempää on, että nuoret kirjoittavat enemmän 

ehdotuksistaan ja toiveistaan konditionaalissa – kohteliaammin ja vähemmän käskevästi. 

Seuraavat esimerkit ovat siis harvinaisuuksia aineistossani suorasukaisuutensa vuoksi: 
 

 Ottakaa itseänne niskasta kiinni ja lopettakaa sodat, niin voimme kaikki elää rauhassa 

 maan päällä ilman, että tarvitsee pelätä kolmatta maailmansotaa. 

 Jonne, 8. lk., AL 14.2.2014 
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 Miettikää asia omalle kohdallenne. Entä, jos lapsenne olisikin homo, lesbo tai vaikka 

 transseksuaalinen? Eikö hän saisi rakastaa? 

 Tiia-Maria ja Ronja, ya, LK 5.9.2013 

 

 Pukeudu, mikä sinusta on kivan näköistä ja mistä pidät. - - Muista, että kaikilla on oikeus 

 olla juuri sellaisia kuin itse haluaa! 

 Kirsi-Marja, LK 1.10.2013 

 

Toisaalta 55 tekstin aineistossa on jopa 21 kirjoitusta, joita ei kohdenneta selkeästi 

millekään ryhmälle. Niissä käytetään usein passiivimuotoja ja konditionaalia: 
 

 Nuoria olisi hyvä saada kannustettua liikkumaan enemmän. 

 Noora, 14, LK 1.10.2013 

 

 Toivon, että kotitalouden oppimäärää lisättäisiin tulevaisuudessa, - - 

 Elina, 8. lk., HS 1.4.2014 

 

 Ehdotan, että asiaa mietittäisiin tarkkaan, ennen kuin tehdään hätiköityjä päätöksiä. 

 Henna, 8. lk., Kaleva 3.5.2013 

 

 Vankien ruokaankin käytetään enemmän rahaa kuin kouluruokaan. 

 Juho, LK 1.10.2013 

 

Tällaisten tekstien kohdalla jää vain arvailujen varaan, keneen tai keihin kirjoittaja haluaa 

tekstillään vedota. Usein se on jollakin tavalla tekstiyhteydestä pääteltävissä, mutta tässä 

työssä en erittele tarkemmin näitä tekstejä, joissa yleisö jää arvailujen ja päättelyn varaan. 

Tarkastelen sen sijaan seuraavissa luvuissa selkeästi ja kohtuullisen yksiselitteisesti 

universaali- ja erityisyleisöille suunnattuja mielipidekirjoituksia. Huomionarvoista on 

sekin, että samassa tekstissä saatetaan viitata useampiin eri yleisöihin ja käyttää sekä 

epäselvempää kohdennusta että selkeämpää viittausta tiettyyn yleisöön. 

5.3.1. Universaaliyleisö 

Aineistossani on 13 tekstiä, joissa mielestäni viitataan universaaliin yleisöön – osassa tosin 

samaan aikaan myös erityisyleisöihin. Olen määritellyt yleisöksi universaaliyleisön, jos 

tekstissä on maininta ”ihmiset”, ”me”, ”jokainen” tai ”kaikki”. Joissakin me-viittauksissa 

tosin saatetaan tarkoittaa suppeampaakin joukkoa kuin koko ihmiskuntaa ja kirjoittajaa, 

esimerkiksi vain suomalaisia tai vain nuoria. Tällöin universaaliyleisön käsite ei enää 

olekaan niin yksiselitteinen. 
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Ovatko ihmiset niin pihejä, etteivät voi ostaa kymmenen euroa maksavaa lintulautaa ja 

viiden euron siemenpussia? Ovatko ihmiset niin laiskoja, etteivät jaksa laittaa lintulautaa 

maahan kiinni ja täyttää sitä viikon välein? Ovatko ihmiset niin kiireisiä, etteivät ehdi tehdä 

tätä? 

 Eemeli, 8. lk., Kaleva 13.3.2013 

 

 Ihmisistä on tullut entistä enemmän materialisteja. Me haluamme aina vain lisää uusia 

 tavaroita. 

 Jasmiina, 8. lk., HS 25.3.2014 

 

Eemelin kommentoinnin kohteeksi voisi ajatella erityisesti suomalaiset, ei välttämättä 

jokaista ihmistä maapallon kaikissa kolkissa. Jasmiinan kirjoituksessa puolestaan jatketaan 

materialismin pohtimista erityisesti nykynuorten elämässä, joten ”ihmisillä” ja ”meillä” 

hän viitanneekin lähinnä ikätovereihinsa. Seuraavassa Aarnin tekstissä sen sijaan 

kohderyhmänä on melko yksiselitteisesti universaaliyleisö. Toisaalta vinkit, joita tekstissä 

jaetaan – nopea suihkussa käynti, valojen sammuttaminen ja matala huonelämpötila – ovat 

ajateltavissa enimmäkseen hyväosaisten länsimaisten ihmisten toteutettaviksi 

maailmanparannustalkoissa. 
 

 Jos kaikki maailman ihmiset ottaisivat huomioon edellä mainitut arjen asiat, maapallomme 

 tilanne olisi paljon parempi. 

 Aarni, 14, HS 4.2.2014 

 

 - - jokaisen tulisi miettiä, ovatko kaikki yhteisöt pakollisia vai voisiko joitakin profiileja 

 poistaa tai jättää kokonaan tekemättä. 

 Ronja, AL 3.2.2014 

 

Ronjan kirjoituksessa on esillä internetissä tapahtuva kiusaaminen, ja siihen liittyen 

tekstissä viitataan jokaisen vastuuseen toimia erilaisissa nettiyhteisöissä. Tässäkin voisi 

kirjoittajan ajatella tarkoittavan ennen kaikkea omaa ikäluokkaansa, jonka keskuudessa hän 

on todennäköisesti epämääräiseen nettikirjoitteluun törmännyt. Samassa kirjoituksessa on 

myös epäsuorempia ohjeistuksia internetin käytöstä: ”kannattaa muistaa - - ” ja ”netissä 

kannattaakin varoa, mitä sinne kirjoittaa”. Vaikka sanatasolla voisi olettaa, että kirjoittaja 

vetoaa jokaiseen mahdolliseen lukijaan, todennäköisin kohderyhmä on hänen oma 

ikäluokkansa. 
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 Toivon, että kaikki miettivät hetken tätä asiaa. Se, jota tänään [sinä] haukuit rumaksi, 

 saattaa olla miettimässä itsemurhaa. - - Tätäkö te haluatte lisää? - - Todella pyydän, että 

 jättäkää negatiiviset kommentit ja ihmisten arvostelu pois. 

 Minttu, ya, LK 16.9.2013 

 

Mintun tekstissä tulee hyvin esille se, kuinka samassa kirjoituksessa voidaan viitata 

useisiin eri yleisöihin: niin universaaliin kuin erityisyleisöönkin. Yleisvaikutelmaksi jää 

kuitenkin se, että kirjoittaja haluaa puhutella ennen kaikkea ikätovereitaan ja heistä 

erityisesti niitä, jotka kiusaamiseen osallistuvat. Viittaukset universaaliyleisöön jäävät siis 

sanatasolle eikä koko tekstin yleisönä voidakaan enää pitää universaaliyleisöä. 

 

Lopulta kovinkaan moni nuorten kirjoituksista ei ole sellainen, joka kohdennettaisiin 

maailmoja syleilevästi koko ihmiskunnalle, niin kuin universaaliyleisön perusmääritelmään 

kuuluu. Koska nuorten käsittelemät aihepiirit ovat usein kiinteästi yhteydessä heidän 

omaan elämäänsä – harrastuksiin ja koulunkäyntiin –, eivät he ehkä tavoittelekaan 

teksteillään suurempaa yleisöä kuin oma lähipiiri: joko ystävät ja muut ikätoverit tai 

vanhemmat, opettajat ja muut aikuiset. Suurin osa teksteistä, joissa viitataan universaaliin 

yleisöön (8/13), onkin eettisiä kysymyksiä käsittelevien aiheiden joukossa. Harrastuksia, 

kiusaamista ja sosiaalista mediaa käsittelevissä teksteissä on satunnaisia viitteitä 

universaaliyleisöstä. Muissa aihepiireissä yleisöt ovat joko erityisyleisöjä tai yleisöä ei ole 

selkeästi erotettavissa lainkaan. 

5.3.2. Erityisyleisöt 

Erilaisiin erityisyleisöihin nuorten teksteissä viitataan noin 40 kertaa. Kuten jo 

universaaliyleisöluvun yhteydessä tuli ilmi, yleisö ei välttämättä ole yksi ja sama koko 

tekstin ajan, vaan yhdessä tekstissä voidaan vedota useampaan tahoon erilaisin ilmauksin. 

Myös sellaisissa teksteissä, jotka joiltakin osiltaan vaikuttavat yleisöttömiltä tai 

epämääräisiltä yleisön suhteen, saatetaan kuitenkin toisessa kohdassa mainita selkeämmin 

kohdeyleisö. 

 

Olen jakanut erityisyleisöt ensin ihmisiin ja instituutioihin ja jaotellut niitä vielä 

alakategorioihin (kuvio 1). Instituutioiden alakategorioita ovat valtiovalta, koulu ja 

kuntatason päättäjät, ihmisten alakategorioita taas aikuiset ja nuoret, joita molempia olen 

vielä jakanut hienojakoisemmin opettajiin, vanhempiin, nettisivujen ylläpitäjiin sekä sinä-

puhutteluun, oppilaisiin, ”tosi miehiin” ja ”yleissuomivihaajiin”. 
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KUVIO 1. Yleisöt lasten ja nuorten mielipidekirjoituksissa 

 

Ihmisiin vedotaan selkeästi eniten harrastuksia, sosiaalista mediaa, tasa-arvoa ja 

kiusaamista käsittelevissä teksteissä. Instituutiot ovat puolestaan yleisönä useammin 

eettisiä ja paikallisia kysymyksiä koskevissa kirjoituksissa. Koulua ja kouluruokaa 

käsittelevissä mielipideteksteissä yleisönä on suurin piirtein yhtä usein ihminen tai 

instituutio. 

 

Ihmisyleisöihin vedotaan yhteensä 25 kertaa ja instituutioihin 15 kertaa. Selkeästi 

mieluummin nuoret siis kohdistavat asiansa suoraan ihmisille. Aikuisiin nuoret vetoavat 

kirjoituksissaan kymmenen kertaa ja nuoriin 15 kertaa. Tämä kertoo siitä, että nuoret 

puhuttelevat teksteillään mieluiten ikätovereitaan. Myös useammassa näennäisesti 

universaaliyleisöön vetoavassa tekstissä yleisönä voikin pitää lähinnä toisia nuoria. 

 

Aikuisista nuoret puhuttelevat eniten vanhempia. Vanhempiin vedotaan harrastuksiin, 

kouluun ja sosiaaliseen mediaan liittyvissä teksteissä. Teksteistä päätelleen nuoret 

tiedostavat hyvin, että vanhemmat kantavat vastuun monissa nuorten elämään vaikuttavissa 

asioissa. Uskonkin, että vaikka moni nuori saattaa puheissaan uhota ja väittää muuta, 

lapselle ja nuorelle on erityisen tärkeää tietää vastuun olevan viime kädessä aikuisella. 
 

 Vanhemmilla on tärkeä tehtävä kannustaa lapsia liikkumaan ja viedä harrastusten pariin. 

 Jos kotona ei harrasteta liikuntaa, eivät nuoret välttämättä ymmärrä liikunnan tärkeyttä. 

 Siksi myös vanhempien on hyvä liikkua ja keksiä perheelle yhteinen harrastus! 

 Veera, LK 21.9.2013 
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 Vanhempienkin tulisi muuttaa asenteitaan. Valitettavan usein huonosta koenumerosta tai 

 läksyjen tekemättä jättämisestä suututaan lapselle, vaikka pitäisi keskustella siitä, mikä on 

 ongelma. 

 Jami, 9. lk., HS 1.4.2014 

 

 Mielestäni vanhempien kannattaisikin tarkistaa varsinkin oman nuoren profiili 

 varmistuakseen, ettei ainakaan oma lapsi ole joutunut vihaviestien kohteeksi tai itse 

 lähettele sellaisia. 

 Anni, 14, HS 8.4.2014 

 

Opettajiin vedotaan yhdessä kouluun liittyvässä tekstissä – samassa, jossa Jami vetoaa 

vanhempien vastuuseen nuoren koulunkäynnistä. Samalla tekstillä voi siis olla useita 

oletettuja yleisöjä. Lisäksi opettajaan vedotaan yhdessä tasa-arvoa käsittelevässä 

kirjoituksessa, jonka kirjoittajan mielestä koulussa suositaan tyttöjä. 
 

 Olisi mukavampaa, jos opettajat olisivat enemmän tasapuolisia oppilaita kohtaan. Jos näin 

 kävisi, olisi pojilla ja opettajilla paljon mukavampaa tunneilla. 

 Eelis, 8. lk., LK 18.1.2013 

 

Mielestäni on mielenkiintoista, ettei opettajiin vedota kirjoituksissa tämän enempää; 

ovathan he kuitenkin tärkeässä roolissa lasten ja nuorten elämässä, ja varmasti heidän 

toimintansa herättää monenlaisia tunteita. On mahdollista, että koulussa kirjoitettuja 

mielipidetekstejä ei ole haluttu suunnata opettajille, koska etukäteen on ollut tiedossa, että 

opettaja lukee tekstit. Tässä kohdassa siis kirjoittamisen kontekstilla on voinut olla 

vaikutuksensa syntyneisiin teksteihin ja niiden yleisöihin. 

 

Kahdessa sosiaalista mediaa koskevassa kirjoituksessa sivustojen ylläpitäjiä voi pitää 

tekstin yleisönä, vaikka valvovaan portaaseen viitataankin hieman epämääräisesti 

konditionaalilla ja passiivilla. 
 

 Minusta sivuston valvontaa pitäisi lisätä myös nettikiusaamisen estämiseksi. Nimettömien 

 tekstien tarkkailuun voisi olla jokin suodatin, joka säästäisi vastaanottajan ilkeiltä 

 vihaviesteiltä. 

 Anni, 14, HS 8.4.2014 

 

 Kiusaaminen vähenisi varmasti, jos kommentit tarkistettaisiin ennen julkaisua tai 

 keskusteluja valvottaisiin tarkemmin. 

 Essi ja Aino, ya, LK 5.9.2013 
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Anni vetoaa tekstissään myös yleisesti aikuisiin sekä vanhempiin erikseen. Aikuisilla hän 

tarkoittanee sekä vanhempia että sivustojen ylläpitäjiä: 
 

 Minusta olisi hyvä, että aikuiset puuttuisivat Ask.fm:n sisältöön, sillä yhä useamman 

 nuoren itsetunto murenee ankarien anonyymien takia. 

 Anni, 14, HS 8.4.2014 

 

Tällaiset viestit pitäisi aikuisten ottaa mielestäni tosissaan. Jos lapset ja nuoret kokevat 

nettimaailman arveluttavaksi, vaaralliseksi ja kiusaamista lisääväksi, pitäisi aikuisten 

puuttua siihen ankarammalla kädellä. Tällaiset hätähuudot eivät tule tyhjästä. Kun on 

tiedossa se, kuinka paljon nuoret viettävät aikaansa verkossa ja kuinka herkkiä suuri osa 

heistä on, pitäisi aikuisilla olla rohkeutta ja määrätietoisuutta tehdä asioille jotain – niin 

vanhempien, opettajien kuin sivustojen ylläpitäjienkin. 

 

Aikuisia mieluummin nuoret kuitenkin puhuttelevat teksteillään toisia nuoria. Taustalla on 

varmasti ajatus siitä, että nuoret itse ovat kaikkein kiinnostuneimpia toistensa mielipiteistä 

ja asioista, joten niihin on luontevinta yrittää vaikuttaa. Suoraa puhuttelua ”sinä” tai ”te” 

käytetään aineistossani kaikkein eniten. 
 

 Herätkää oppilaat ja menkää kouluruokailuun. 

 Niko, 8. lk., AL 18.3.2014 

 

 Nyt kun istut mukavasti tuolissa ja luet tätä, eivät linnut käy mielessäsikään. Ajattelet, että 

 onpa ulkona pakkasta, ja käännät sivua, kun samaan aikaan linnut käyvät taistelua ruuasta 

 pihallasi. 

 Eemeli, 8. lk., Kaleva 13.3.2013 

 

 Oletko ikinä miettinyt, miltä kiusatusta tuntuu? 

 Sini ja Maria, ya, LK 16.9.2013 

 

Sinä-pronomini tulee lukijaa lähelle, ja se esiintyykin aineistossa usein joko käskymuodon 

tai kysymyksen yhteydessä. Usein se liittyy myös aiheisiin ja teksteihin, joilla pyritään 

vaikuttamaan erityisesti lukijan tunteisiin. Onhan selvää, että lukijan huomio kiinnitetään 

tekstiin helpommin, jos häntä puhutellaan suoraan. 

 

Myös oppilaisiin vedotaan koulu- ja kouluruoka-aiheisissa teksteissä useamman kerran, 

samoin yleisesti nuoriin. Yksittäiset kohdennuksensa saavat myös ”tosi miehet”, joilla 

viitataan homoseksuaaleja kammoksuviin tai arvosteleviin heteroihin, sekä 
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”yleissuomivihaajat” – maahanmuuttajat, jotka suhtautuvat rasistisesti suomalaisiin. 
 

 Jos yleissuomivihaajat ottaisivat nämä asiat huomioon, he voisivat etsiä syrjintää maista, 

 joissa sitä ihan oikeasti on. 

 Helmi, LK 21.9.2013 

 

 Eikö teidän ”tosi miesten” pitäisi olla homoille kiitollisia? Heitä ei kiinnosta se kyseinen 

 nainen, joka kiinnostaa teitä. 

 Tiia-Maria ja Ronja, ya, LK 5.9.2013 

 

Instituutioihin nuoret vetoavat ihmisiä useammin kouluun sekä eettisiin ja paikallisiin 

kysymyksiin liittyvissä asioissa. Kouluasioissa vedotaan itse kouluun laitoksena, Suomeen 

valtiotasolla, lakiin sekä yleisesti päätöksentekijöihin. Kouluun vetoavissa teksteissä 

yleisön voisi ajatella olevan joko opettajat, rehtori tai kuntapäättäjät tai kaikki nämä 

yhdessä. 
 

 Kun koulussa kannustetaan liikkumaan ja koulu antaa mahdollisuuden kokeilla uusia 

 pelejä, se voi innostaa kouluikäiset liikkumaan ja aloittamaan uusia lajeja. 

 Elias, 8. lk., LK 18.1.2013 

 

Kouluun vedotaan myös kouluruokaan liittyvissä asioissa, vaikka useammin kouluruoka-

aiheisissa teksteissä kehotetaankin oppilaita hyödyntämään ruokailu ja mahdolliset 

välipalat. Kouluruokaa koskevissa kirjoituksissa yleisö jää usein myös epäselväksi ja 

toiveet jäävät yleisen haaveilun ja parantamisehdotusten esittämisen tasolle. 

 

Lainsäätäjiin ja valtiovaltaan vedotaan kouluun liittyvien asioiden yhteydessä sekä eettisiä 

kysymyksiä pohdittaessa. 
 

 Mielestäni olisi todella hyvä juttu, jos nuo kaksi ”nautintoainetta” [tupakka ja nuuska] 

 sekä alkoholi kiellettäisiin laissa jyrkästi, ja koulussa olisi vähintään kerran kuussa 

 tehoratsia. 

 Iida, 8. lk., Kaleva 10.5.2014 

 

 Olisiko paikallaan uusi laki lintujen talviruokinnasta, joka määräisi esimerkiksi, että joka 

 naapurustossa pitää olla ainakin yksi lintujen ruokintapaikka? Tai voisiko valtio huolehtia 

 osaltaan lintujen ruokintapaikoista? 

Eemeli, 8. lk., Kaleva 13.3.2013 
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Kaupungin päättäjiin vedotaan harrastuspaikkoja koskevissa kirjoituksissa, joissa toivotaan 

omalle lajille parempia harjoitteluolosuhteita. Myös muita paikallisia kysymyksiä 

pohtivissa kirjoituksissa toivotaan kaupungilta järeämpiä toimia asioiden hoitamiseksi ja 

vedotaan esimerkiksi kaupungin maineeseen. 
 

 Millaisen kuvan Tampere välittää itsestään koulutuksen tarjoajana, kun luovuudelle ei 

 löydy tilaa lukiosta? 

 Henna, abiturientti, AL 27.1.2014 

 

 Eikö kaupunki mieluummin maksaisi uusista halleista ja saisi nuoret liikkumaan kuin siitä, 

 että nuoret ajautuvat väärille teille, kun harrastusmahdollisuuksia ei ole tarpeeksi. 

 Katri, 8. lk., Kaleva 3.5.2013 

 

Jos kuntataso, valtiotaso ja koulu ajatellaan kaikki erillisinä instituutioina, nuoret vetoavat 

näihin teksteissään yhtä paljon: jokainen on laskettavissa yleisöksi viidessä kirjoituksessa. 

Koulu on mielestäni hämmästyttävän vähän esillä yleisönä ehkäpä samasta syystä kuin 

opettajatkin: useat tekstit on kirjoitettu osana kouluopetusta, eivätkä koululaiset halua 

välttämättä hyökätä opinahjoaan vastaan koulutehtävissä. Jos otos olisi suurempi tai jos 

kirjoitukset olisi laadittu puhtaasti irrallaan koulusta, uskon, että koululaitokseen ja 

opettajiin olisi vedottu teksteissä enemmänkin. Koululla on kuitenkin merkittävä rooli 

lasten ja nuorten elämässä vuosien ajan. 

 

Kaiken kaikkiaan nuorten mielipidetekstejä kuvaa yleisön käsitteen suhteen lievä 

epätäsmällisyys. Kohderyhmän miettiminen ei selvästikään ole ollut nuorilla 

päällimmäisenä mielessä, kun he ovat kirjoittaneet mielipiteitään – tärkeämpää on ollut 

päästä kirjoittamaan itselle tärkeästä asiasta ja herättämään keskustelua. Tyypillistä on 

myös se, että mihinkään tiettyyn yleisöön ei viitata selkeästi lainkaan, vaan tekstissä on 

enemmän yleistason toiveita ja parannusehdotuksia asioihin vailla sen tarkempaa 

kohdennusta. Vain kourallisessa tekstejä omaa asiaa ajetaan niin painokkaasti, että 

käytetään käskymuotoa. Ihmisiin teksteissä vedotaan enemmän kuin instituutioihin, mikä 

on ymmärrettävää; nuoret varmasti kokevat, että he voivat paremmin vaikuttaa suoraan 

ihmisiin kuin jäykkiin ja etäisiltä tuntuviin organisaatioihin ja päätöksentekijöihin. 
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6. MITEN NUORET PERUSTELEVAT MIELIPITEITÄÄN? 

Tässä luvussa tarkastelen sitä, kuinka lapset ja nuoret perustelevat mielipiteitään. Taustaksi 

esittelen yleisellä tasolla argumentointia ja siihen liittyviä käsitteitä. 

6.1. Argumentaation käsite 

Kun viestintä – olipa se suullista tai kirjoitettua – pyrkii vaikuttamaan yhteen tai 

useampaan henkilöön, suuntaamaan ajattelua, herättämään tai tyynnyttämään tunteita tai 

ohjaamaan toimintaa, se sijoittuu retoriikan alueelle. Argumentaatio tapahtuu luonnollisella 

kielellä, jolloin tulkinnanvaraisuutta ei voida sulkea pois. Näin se eroaa muodollisesti 

pätevästä todistamisesta. (Perelman 1996, s. 16, 181.) Koska argumentaatiossa pyritään 

hankkimaan tai vahvistamaan yleisön hyväksyntää tai kannatusta esitetyille väitteille, se ei 

Perelmanin (mts. 16) mukaan tapahdu koskaan tyhjiössä. Siinä oletuksena on aina puhujan 

tai kirjoittajan ja yleisön välinen ”kohtaaminen”: ”ellei puhetta kuunnella tai kirjaa lueta, 

ne jäävät vaille vaikutusta” (mts. 16). Eli hyödyllisiä ja vaikuttavia ovat vain ne tekstit, 

jotka luetaan, ja ne puheet, joita kuunnellaan. 

 

Toimiva argumentaatio edellyttää ajattelun ja kommunikaation taitoja, ja omien ajatusten 

julkinen esittäminen ja puolustaminen kehittävät omaa ajattelua. Ajatusten tuominen julki 

on myös hyvä tapa testata niiden kestävyyttä – vaikka niitä kirjoittaisi vain itselleen. 

(Kakkuri-Knuuttila 1998a, s. 15.) 

 

Argumentaatiolla ei useinkaan tavoitella vain älyllistä hyväksyntää, vaan tähtäimessä on 

myös toiminta tai ainakin toiminta-alttiuden luominen (Perelman 1996, s. 19). Anu Alanko 

(2013, s. 52) määrittelee väitöskirjassaan osallisuuden lasten ja nuorten äänen (engl. 

voice), eli näkemysten ja mielipiteiden, kuulemiseksi. Hän huomauttaa (mts. 227), ettei 

osallisuus lasten ja nuorten näkökulmasta tarkoita aina konkreettisia käytännössä ilmeneviä 

asioita, vaan sillä on myös subjektiivinen, kokemuksellinen puolensa, joka toteutuu 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Osallisuudessa on Alangon mukaan kyse 

yhteisöllisyydestä, yhdessä toimimisesta ja toisten kohtaamisesta. Argumentoinnilla 

voidaan siis tähdätä niin toimintaan kuin yhteneväiseen ajatteluunkin – joko molempiin tai 

jompaankumpaan. 
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Puhujan voidaan sanoa onnistuneen silloin, kun hän saa kuulijansa kiinnittämään huomiota 

tapahtumiin, jotka he muutoin olisivat sivuuttaneet. Ihmisillä kun on taipumusta pitää 

tärkeänä sitä, mikä on läsnäolevaa ja etualalla tietoisuudessamme ja sellainen, mikä 

menettää merkitystään, muuttuu olemattomaksi. (Perelman 1996, s. 44.) Jonkin asian 

alleviivaamiseen voidaan Perelmanin (mts. 46) mukaan käyttää toistoa, yksityiskohtien 

kasaamista tai tiettyjen jaksojen painottamista. 
 

Argumenttien esittäjän luotettavuus on keskeinen asia argumentaatiossa. Luotettavuus 

perustuu usein esittäjää koskeviin aikaisempiin kokemuksiin ja totta kai myös siihen, 

kuinka hän asiansa esittää. Luotettavuuden vuoksi argumentoinnissa tukeudutaankin 

mielellään auktoriteetteihin etenkin silloin, jos esittäjällä itsellään ei ole kokemuksia 

asiasta. Reilun argumentaation hengessä on myös tärkeää, että argumentoija itse uskoo 

perustelunsa. Hyvään ja reiluun argumentointiin ei siis riitä, että vastaanottaja uskoo 

väitteet. Toisaalta argumentoinnin reiluus ei takaa välttämättä sen hyvyyttä. (Kakkuri-

Knuuttila & Halonen 1998, s. 78, 84.) Omassa analyysissani en niinkään arvioi 

argumenttien hyvyyttä tai reiluutta vaan pyrin kuvailemaan, millaisia ne ovat. 

 

Argumentaatiota tarkasteltaessa on muistettava, että luonnollisissa kielissä monimielisyys 

ja useiden tulkintojen mahdollisuus ovat sääntöjä, eivät poikkeuksia. Esimerkiksi 

metaforille on ominaista juuri selkeyden ja yksiselitteisyyden puuttuminen. Ja koska sanat 

eivät voi taata viestin virheetöntä ymmärtämistä, niiden ulkopuolelta – lauseesta, 

verbaalisesta tai ei-verbaalisesta viitekehyksestä, puhujaa ja yleisöä koskevista tiedoista – 

joudutaan hakemaan lisäinformaatiota, jonka avulla väärinkäsityksiä voidaan vähentää ja 

viesti voidaan ymmärtää niin kuin sen esittäjä tahtoo sen ymmärrettävän. (Perelman 1996, 

s. 53.) 

 

Kakkuri-Knuuttila ja Ylikoski (1998, s. 31) muistuttavat, että samaa tekstiä voidaan tulkita 

monesta eri näkökulmasta, joten sille voidaan myös esittää useita eri tulkintoja. Jotta 

löydettäisiin sopusointu näille kilpaileville tulkinnoille, tulkinnan kontekstia tulisi laajentaa 

ja tulkittavaan tekstiin tulisi mennä entistä syvemmälle. Aina tällainen sopusointu ei 

kuitenkaan ole tarpeen, vaan tulkinnat voidaan nähdä myös toisiaan täydentävinä silloin, 

kun niiden lähtökohdat ja tavoitteet ovat hyvin erilaiset. 

 

Argumenttien esittäjän on aina tehtävä valintoja, koska periaatteessa argumenttien määrä 

on ääretön. Näitä valintoja ohjaa Perelmanin (1996, s. 156) mukaan puhujan tai kirjoittajan 
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käsitys argumenttien painosta. Se, mitä pidetään painavana argumenttina, onkin 

mutkikkaampi asia: kumpi on tärkeämpää, argumentin tehokkuus vai pätevyys? Onko 

painava argumentti sellainen, joka vakuuttaa tehokkaasti, vai sellainen, jonka oletetaan 

vakuuttavan kaikki järjelliset olennot? Perelman (mts. 156–157) huomauttaa, että 

argumentin teho on aina suhteessa myös yleisöön, joten sen painavuuden arvioinnissakin 

on otettava huomioon kuulija- tai lukijakunta. Pätevyys taas on suhteessa yleisön 

arvostelu- ja harkintakykyyn. 

 

Tunnettua, arvattavaa tai banaalia argumenttia painavampia ovat omaperäiset, uudet ja 

asian ytimeen osuvat argumentit. Vastustajan argumentin omaksuminen ja sen 

kääntäminen tätä vastaan vaikuttaa usein tehokkaasti. Tämän yhdistäminen 

yllätysvaikutukseen on tavallista nokkelassa sanailussa.  Argumenttien paino vaihtelee 

myös sen mukaan, ovatko tosiseikat tai niiden tulkinnat tunnettuja vai tuntemattomia. 

Argumentti tulisi pyrkiä esittämään silloin, kun sen vaikutus on tehokkaimmillaan – tosin 

tämäkin riippuu aina yleisöstä ja vaihtelee eri yleisöjen mukaan. (Perelman 1996, s. 158, 

167.) 

 

Argumentaation ensisijaisena tavoitteena on vakuuttaminen, joten argumentteja 

arvioitaessa peruskysymyksenä on se, tulisiko väite hyväksyä esitettyjen argumenttien 

perusteella. Usein yleisön tulisi argumenttien perusteella joko hyväksyä vastakkainen väite 

kuin minkä se aluksi hyväksyy tai vahvistua uskomuksessaan, jos alkuperäinen mielipide 

on epävarma. Argumentoinnin tavoitteena voi olla myös epävarmuuden luominen silloin, 

kun ehkä vankatkin uskomukset lepäävät heikolla pohjalla. On huomattava myös, että yksi 

argumentti riittää harvoin vakuuttamaan kuulijat tai lukijat väitteen uskottavuudesta. 

(Kakkuri-Knuuttila & Halonen 1998, s. 76.) 

 

Inka Mikkosen (2010, s. 65) väitöstutkimuksessa lukiolaiset määrittelivät hyvän ja 

vakuuttavan mielipidekirjoituksen (vastineen) ominaisuuksia seuraavasti: kirjoittaja esittää 

pääväitteen selkeästi, perustelee väitteensä tarkasti, esittää selkeästi pohjatekstin 

mielipiteet, tekee myönnytyksiä pohjatekstille, antaa esimerkkejä, esittää asiat tiiviisti, 

kritisoi tarpeeksi pohjatekstiä ja kärjistää tarvittaessa. Mikkonen huomauttaa, että 

opiskelijoiden määritelmissä on paljon yhtymäkohtia hyvän mielipidekirjoituksen 

tieteellisiin määritelmiin. 
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6.2. Nuorten käyttämät argumentointitavat 

Selkeää argumentointia löysin aineistossani 32 kirjoituksesta. Jotkut tekstit ovat todella 

lyhyitä eikä niissä välttämättä ole esitetty lainkaan perusteluja. Joissakin kirjoituksissa taas 

pääväitteet saattavat olla vaikeasti havaittavia, joten perusteluiden etsintä on siten hankalaa 

ja jopa mahdotonta. Tarkastelen tässä luvussa perusteluita noissa 32 kirjoituksessa. 

 

Nuorten kirjoittamista mielipidekirjoituksista on haasteellista löytää selkeitä, Perelmanin 

tai Aristoteleen esittämiä argumentoinnin kategorioita. Siksi olenkin jaotellut tekstejä niistä 

nousevien teemojen mukaisiin kategorioihin, jotka mielestäni kertovat havainnollisesti 

tavoista, joilla lapset ja nuoret pyrkivät vakuuttamaan lukijan ja perustelemaan 

mielipidettään.  

 

Keskeisimmiksi argumentoinnin kategorioiksi nousevat arvot, omat kokemukset, 

vaikutukset koulunkäyntiin, vertailu, yleiset totuudet ja auktoriteettiin vetoaminen. Osaa 

kirjoitusten perusteluista on vaikea laittaa mihinkään kategoriaan. Saman on havainnut 

Sääskilahti (2006, s. 191) väitöskirjassaan: luonnollisella kielellä tapahtuvaa 

argumentointia ei voida pakottaa tyhjentävästi tarkasti rajattuihin kategorioihin. Oheiseen 

kuvioon 2 olen järjestänyt kirjoitusten argumentoinnin tyyppejä. 

 

 

KUVIO 2. Argumentointi lasten ja nuorten mielipidekirjoituksissa 

 

Tyypillistä aineistossa on, että samassa kirjoituksessa voi olla useamman kategorian 

argumentteja. Tarkoitan tässä yhteydessä argumentilla tekstin pääväitteeseen liittyvää 

perustelua eli sitä, miten lukija yritetään vakuuttaa asiasta. Termillä argumentti voitaisiin 
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myös viitata kokonaisuuteen, johon kuuluvat väite, perustelu ja taustaoletukset. Väite 

tarkoittaa sitä, mitä vastaanottajan halutaan uskovan, ja se voi olla väite-, käsky- tai 

kysymyslause. (Ks. Sääskilahti 2006, s. 144; Kakkuri-Knuuttila & Halonen 1998, s. 61.) 

 

Käsittelen nuorten perusteluja seuraavaksi löytämieni kategorioiden avulla. 

6.2.1. Arvot 

Arvoihin viittaavia perusteluita aineistossa on melko paljon – tosin usein ne voivat limittyä 

ja olla päällekkäisiä muiden kategorioiden perusteluiden kanssa. Tähän lukuun olen 

koonnut tasa-arvoon, terveellisiin elämäntapoihin ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä 

argumentteja. 

 

Tasa-arvo nousee argumentiksi useammassa harrastuksia ja koulua koskevassa 

kirjoituksessa. Myös kouluruokaan ja eettisiin kysymyksiin liitetään tasa-arvoon viittaavia 

perusteluja. Tasa-arvoa korostavissa argumenteissa vedotaan joko taloudelliseen tasa-

arvoon tai oikeudenmukaisuuteen yleisemmällä tasolla. Mielenkiintoista on mielestäni se, 

kuinka useassa yhteydessä nuoret nostavat taloudelliset seikat esille; toisaalta se ei ole 

suurikaan ihme nyky-yhteiskunnassa, jossa taloudellista hyvinvointia ja materialistisia 

arvoja korostetaan paljon. 

 

Harrastusten yhteydessä taloudellista tasa-arvoisuutta korostetaan nimenomaan siitä 

näkökulmasta, että kaikilla vanhemmilla ei ole varaa kustantaa lapsilleen nykyisiä, yhä 

kalliimmaksi käyviä harrastuksia, ja tämä kehitys asettaa nuoret epätasa-arvoiseen 

asemaan. Juuri tällaisissa kirjoituksissa nuoret asettuvat mielestäni ihailtavasti 

heikompienkin asemaan ja ajavat heidän asiaansa. Harva vetoaa harrastusten kalleuteen 

omakohtaisilla kokemuksilla, vaan niihin viitataan yleisemmällä tasolla. Kirjoittajalla 

itsellään siis voi hyvinkin olla varaa harrastaa, mutta hän on harrastuksissaan kuitenkin 

huomannut, ettei näin ole kaikilla ikätovereilla. 
 

 Kaikilla vanhemmilla ei ole varaa maksaa tuhansia euroja yksityisiin halleihin 

 pääsemisestä muiden harrastusmaksujen lisäksi. Se ei ole tasa-arvoista. 

 Katri, 8. lk., Kaleva 3.5.2013 

 

Taloudellinen epätasa-arvo nousee esille myös kouluruokaan ja etenkin koulun 

välipaloihin liittyvissä kirjoituksissa. Nuoret ovat huomanneet, ettei kaikilla kavereilla ole 
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varaa maksullisiin välipaloihin ja toisaalta jatkuva rahan kerjääminen välipalaa varten 

toisilta kavereilta voi myös ärsyttää ja vaivaannuttaa. 
 

 Joillakin oppilailla ei ole rahaa ostaa välipalaa. He kysyvät aina, että voitko lainata rahaa, 

 kun on vähän nälkä. Se alkaa pikkuhiljaa jo ärsyttää. 

 Miikka, LK 16.9.2013 

 

Nuorten syrjäytymisestä huolta kantavassa tekstissä otetaan kantaa varojen käyttöön 

yhteiskunnassa ja korostetaan ennalta ehkäisevän puuttumisen merkitystä myös talouden 

kannalta. Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon liittyvä taloudellinen ajattelutapa on siis 

iskostunut ainakin joidenkin nuorten ajatteluun, eikä se ihme olekaan – niin paljon 

säästöistä ja tehostamisesta nykyään puhutaan. 
 

 - - ongelmanuoret tulevat aikuisina yhteiskunnalle paljon kalliimmiksi kuin jos heidät 

 autettaisiin hyvälle elämänpolulle jo varhain. Valtaosa lasten ja nuorten ongelmista johtuu 

 vaikeista kotiolosuhteista, joten varhaisen puuttumisen pitäisi kohdistua koko perheeseen. 

 - - Tämä tulisi yhteiskunnalle paljon halvemmaksi kuin ongelma-aikuisten auttaminen. 

 Säästöjä syntyisi, kun rikollisuus, päihderiippuvuus ja mielenterveysongelmat vähenisivät. 

 Ronja, 14, HS 4.3.2014 

 

Oikeudenmukaisuuteen vedotaan kahdessa kouluun liittyvissä kirjoituksessa: toisessa 

arvostellaan sitä, että kaikkia oppilaita arvioidaan samoin kriteerein ja toisessa 

peräänkuulutetaan erikoisluokkien tarpeellisuutta. Arviointiasiassa kirjoittaja on ajan 

hermolla; korostetaanhan nykyisessä opettajankoulutuksessakin sitä, että oppilaita pitäisi 

arvioida suhteessa heidän omaan kehitykseensä ja omiin tavoitteisiinsa – ei vertailemalla 

hyvin erilaisia oppilaita keskenään. 
 

 Myös oppilaiden tasoissa on suuria eroja. Ei ole oikeudenmukaista, että kaikki arvioidaan 

 samoin kriteerein. 

 Jami, 9. lk., HS 1.4.2014 

 

 Olisi epäreilua, jos tulevaisuudessa painotettaisiin esimerkiksi vain matematiikkaa ja 

 biologiaa. Erilaiset aineet ovat koulupäivän suola. Lisäksi kaikilla uusilla oululaisilla 

 pitäisi olla mahdollisuus pyrkiä erikoisluokille. 

 Henna, 8. lk., Kaleva 3.5.2013 

 

Terveelliseen elämäntapaan vetoavia argumentteja esitetään odotetusti harrastuksia, 

koulunkäyntiä ja kouluruokaa käsittelevissä mielipidekirjoituksissa. Kirjoitusten 

perusteella nuoret tiedostavat hyvin liikunnan, säännöllisten elämäntapojan ja terveellisen 
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ruokavalion merkityksen ihmisen hyvinvoinnille ja erityisesti kasvavan nuoren 

jaksamiselle. Harrastuksiin liittyvissä perusteluissa nostetaan esille monipuolisemmat 

mahdollisuudet harrastaa, raittiin ilman tärkeys, onnistumisen tunteet ja sisältö elämään 

sekä liikunnan fyysiset ja psyykkiset terveysvaikutukset. 
 

 Jos olisi enemmän liikuntaharrastusmahdollisuuksia, joissa voisi vain pelata ja liikkua ilon 

 vuoksi, liikunnasta tulisi osa yhä useamman nuoren elämää. Se vähentäisi syrjäytymistä, 

 ylipainoa ja lisäisi hyvinvointia sekä kasvattaisi kuntoa. 

 Noora, 14, LK 1.10.2013 

 

Kouluun liittyvissä kahdessa tekstissä perustelut ovat myös yhteydessä terveellisiin 

elämäntapoihin ja itsestä huolehtimiseen. Toisessa kirjoituksessa toivotaan enemmän 

kotitalousopetusta, jotta nuorten elämänhallinnan taidot paranisivat; toisessa taas 

haluttaisiin lisää liikuntaa kouluihin. Liikunnan lisääminen toimisi myös tasa-arvoistavana 

seikkana sikäli, että sen myötä saataisiin kaikki lapset liikkumaan. 
 

 Kun koulussa kannustetaan liikkumaan ja koulu antaa mahdollisuuden kokeilla uusia 

 pelejä, se voi innostaa kouluikäiset liikkumaan ja aloittamaan uusia lajeja. Näin voitaisiin 

 lisätä liikunnan määrää ja saada kaikki lapset liikkumaan. 

 Elias, 8. lk., LK 18.1.2013 

 

Toivon, että kotitalouden oppimäärää lisättäisiin tulevaisuudessa, jotta nykynuoretkin 

oppisivat laittamaan ruokaa sekä pitämään huolta itsestään ja kodeistaan. 

 Elina, 8. lk., HS 1.4.2014 

 

Kouluruokakirjoituksissa useampi nuori toivoisi, että oppilaat hyödyntäisivät ilmaisen 

kouluruuan paremmin. Tätä he perustelevat terveellisellä ja monipuolisella ruualla, jota 

kasvava nuori tarvitsee kehittyäkseen ja jaksaakseen opiskella. 
 

 Ateria tukee oppilaan hyvinvointia ja vahvistaa terveyttä. - - ateria edistää oppilaan 

 ruokatottumuksia, eikä siinä ole epäterveellistä ruoka-ainetta. 

 Sharbanu, LK 21.9.2013 

 

Henkisestä hyvinvoinnista kannetaan huolta ennen kaikkea sosiaaliseen mediaan liittyvissä 

kirjoituksissa. Syrjäytyminen, masennus, heikko itsetunto ja kiusaaminen nousevat esille 

useammassa tekstissä. Näihin vedotaan, kun toivotaan, että nettiyhteisöjen käytöstavat 

paranisivat ja että vanhemmat seuraisivat enemmän lastensa tekemisiä internetissä. 
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 Sosiaalisessa mediassa haukkuminen ja kiusaaminen on helppoa ja yleistä, koska kiusattua 

 ei tarvitse kohdata, eikä toista tarvitse haukkua edes omalla nimellä – voihan sen tehdä 

 anonyymisti. - - Nettikiusaaminen on mielestäni vähintään yhtä vakava asia kuin  

 esimerkiksi koulukiusaaminen, ja siitä voi heikomman itsetunnon omaava ihminen saada 

 elinikäisiä henkisiä traumoja ja arpia. 

 Ronja, AL 3.2.2014 

 

Syrjäytymisen uhkaan vedotaan myös yhdessä paikallisia, poliittisia kysymyksiä 

käsittelevässä tekstissä, jossa pohditaan Tampereen lukiokoulutuksen järjestämistä ja 

säästöjä. Kirjoittaja epäilee kaupungin säästötoimien johtavan siihen, että lukiokoulutuksen 

taso laskee eivätkä opiskelijat saa jatko-opiskelupaikkoja. Tämä taas lisäisi kirjoituksen 

mukaan syrjäytyneiden nuorten määrää ja tulisi lopulta kaupungille kalliiksi. 
 

 Syrjäytymiseen voi tosin johtaa jo kaupungin tarjoaman lukiokoulutuksen tason lasku, kun 

 samalla opiskelijoiden kilpailukyky laskee korkeakouluhaussa. Valitettavasti on hyvin 

 mahdollista, että monista valmistuneista opiskelijoista tulee tätä vauhtia kaupungille uusi 

 menoerä. 

 Henna, abiturientti, AL 27.1.2014 

 

Ymmärrettävästi kiusaamiseen liittyvissä kirjoituksissa mielipiteitä argumentoidaan 

henkisen hyvinvoinnin rapautumisella ja uhatuksi tulemisella. Yhdessä kirjoituksessa 

viitataan jopa masennuksen ja syrjäytymisen aiheuttamiin itsemurhiin ja siihen, että 

”ihmisiä kuolee turhaan kiusaamisen takia” (Minttu, ya, LK 16.9.2013). Yhdessä tasa-

arvoa käsittelevässä kirjoituksessa ollaan huolissaan siitä, että moni nuori esittää jotakin 

roolia eikä uskalla olla oma itsensä, koska pelkää tulevansa kiusatuksi tai syrjityksi. 

Tekstien perusteella kiusaaminen ja syrjiminen ovat valitettavan yleisiä ilmiöitä nuorten 

maailmassa, mutta toisaalta – ja onneksi – myös moni nuori sen tiedostaa ja haluaa puuttua 

siihen. 

6.2.2. Omat kokemukset 

Omiin kokemuksiinsa nuoret vetoavat hyvin monenlaisissa kirjoituksissa, ja se onkin 

yleinen tapa argumentoida väitteitä. Minna Sääskilahden (2006, s. 193) mukaan 

argumentoinnin painokkuutta pyritään lisäämään käyttämällä väitteitä ja argumentteja, 

joiden voi olettaa olevan läheisiä tavoitellulle kohderyhmälle. Koska kirjoittajat 

kohdistavat usein tekstinsä ikätovereilleen, on loogista, että he käyttävät myös 

perusteluissaan kieltä ja keinoja, jotka ovat läheisiä heille itselleen ja siten myös muille 

nuorille. 
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Useilla nuorilla on jonkinlaisia kokemuksia erilaisista harrastuksista, ja harrastusaiheisten 

kirjoitusten yhteydessä omiin tai kavereiden kokemuksiin myös vedotaan. Monen tekstin 

aihe ja tarve kirjoittaa on selkeästi noussut juuri omista kokemuksista harrastuksen parissa. 
 

 Itse jalkapallon pelaajana olen kokenut asian erityisesti pelien ja lajikohtaisten  

 harjoitusten vähenemisenä. 

 Katri, 8. lk., Kaleva 3.5.2013 

 

Koulusta ja kouluruuasta lapset ja nuoret kirjoittavat suuressa määrin juuri omien 

kokemustensa perusteella. Onhan koulu ympäristö, jossa nuoret viettävät suuren osan 

päivästään ja josta jokaisella on varmasti mielipiteensä. Vaikka varmasti suurin osa 

kouluun liittyvistä teksteistä on saanut alkunsa nuoren omien kokemusten pohjalta, 

yllättävän harvassa kouluaiheisessa kirjoituksessa argumentoidaan omilla kokemuksilla. 
 

 Tiedän kokemuksesta, että myöhempään alkavien koulupäivien edeltävinä iltoina en mene 

 nukkumaan aikaisin, koska tiedän, että saan nukkua aamulla pidempään. 

 Juho, LK 21.9.2013 

 

Eettisten kysymysten kohdalla omat elämäntavat tuodaan esille kahdessa kirjoituksessa. 

Toisessa korostetaan oman elämän hyviä puolia ja sitä, että etenkin suomalaisten 

kannattaisi olla tyytyväisiä elinolosuhteisiinsa, jotka ovat paremmat kuin suurella osalla 

maailman ihmisistä. Aarni puolestaan kertoo omista toimintavoistaan kannustaessaan 

muitakin ihmisiä ottamaan vastuun maapallon tulevaisuudesta: 
 

 Itse sammutan aina valot huoneista, joissa en oleskele. Käyn vain nopeasti suihkussa ja 

 sammutan suihkun saippuoinnin ajaksi. Pidän talvella ovea auki vain lyhyen ajan ja pidän 

 kodin lämpötilan riittävän matalana. 

 Aarni, 14, HS 4.2.2014 

 

Sosiaaliseen mediaan liittyvät tekstit ovat myös vahvasti sidoksissa nuorten omaan 

maailmaan, mutta vain parissa tekstissä pääväitteitä varsinaisesti perustellaan omilla 

kokemuksilla. Enemmän vedotaan juuri henkiseen hyvinvointiin, vanhempien toimintaan 

sekä käytetään yleistyksiä, jotka toki suurimmalta osin ovat peräisin nuorten omasta 

kokemusmaailmasta. 
 

 Mielestäni rangaistuksia tulisi tiukentaa, sillä tällä hetkellä minun koulussani kännykän 

 käytöstä vain huomautetaan. 

 Antero, 8. lk., Kaleva 13.3.2013 
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Tarve paikallisten, poliittisten kysymysten ruotimiseen yleisönosastolla lähtee nuorilla 

varmasti usein omista kokemuksista. Aineistossani kahdessa tekstissä argumentoidaan 

paikallisia kysymyksiä omien kokemusten avulla. Abiturientilla on jo sen verran 

kokemusta lukiokoulutuksesta, että hän pystyy arvioimaan ja kritisoimaan kaupungin 

ratkaisuja omien kokemustensa kautta. Kirjasto taas on tuttu paikka kaikille lapsille ja 

nuorille ainakin koulun kautta; tähän velvoittaa jo äidinkielen ja kirjallisuuden 

opetussuunnitelma (POPS 2004, s. 46–57). 
 

 Oma lähin kirjastoni sijaitsee 3,5 kilometrin päässä, eikä sielläkään tule kovin usein 

 käytyä. Luen itse nykyäänkin aika paljon, mutta voisin lukea enemmänkin, jos vain 

 lainauspaikka olisi lähempänä. 

 Julia, 8. lk., Kaleva 3.5.2013 

 

Mintun kiusaamisen vastainen kirjoitus on monin osin pysähdyttävä. Hän käyttää 

monenlaisia perusteluja tekstissään mutta kertoo myös avoimesti omista kokemuksistaan 

kiusattuna. Tällainen avoimuus vaikeasta asiasta on harvinaista aineistossani ja varmasti 

yleensäkin yleisönosastokirjoituksissa – etenkin kun ottaa huomioon, että teksti on 

julkaistu omalla nimellä maakuntalehdessä. 
 

 Minuakin on kiusattu, ja kiusataan edelleen. Välillä saan negatiivista kommenttia 

 ulkonäöstäni. En vain jaksa välittää enää. Minua on myös lyöty ja potkittu niin, että on 

 tullut mustelmia. 

 Minttu, ya, LK 16.9.2013 

6.2.3. Vaikutukset koulunkäyntiin 

Harrastuksiin ja kouluruokaan liittyviä mielipiteitä perustellaan eniten koulunkäyntiin 

vaikuttavilla asioilla. Etenkin koulun välipalakulttuuria koskevissa kirjoituksissa 

muistutetaan, kuinka tärkeää olisi syödä kunnolla paitsi koulun ruokailussa, myös 

välipalalla. 
 

 Iltapäivällä kukaan ei jaksa keskittyä opiskeluun verensokerin alhaisuuden takia. - - koe- ja 

 oppimistulokset paranisivat heittämällä [jos välipala olisi ilmainen]. 

 Ukko, ya, LK 16.9.2013 

 

Nuoret näkevät harrastukset – olivatpa ne liikunnallisia tai vaikkapa musiikkiin liittyviä – 

tärkeänä vastapainona koulunkäynnille ja oppimiselle. 
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 Oikeista harrastuksista on hyötyä, kun saa vapaa-ajalla ajatukset pois koulusta.  

 Koulussakin menee paremmin. 

 Siiri, LK 1.10.2013 

 

Siirin ilmaisu ”oikeista harrastuksista” on mielenkiintoinen. Hän käsittelee kirjoituksessaan 

älypuhelimia ja ohjattuja harrastuksia ikään kuin vastakkaisina ja toisensa pois sulkevina 

vapaa-ajanviettotapoina ja on vahvasti sitä mieltä, että liikunnalliset ja musiikkiin liittyvät 

harrastukset ovat ”paljon mielekkäämpää ja terveellisempää tekemistä kuin 

kännykkäpelit”. Oikeilla harrastuksilla hän siis viitannee juuri näihin liikunta- ja 

musiikkiharrastuksiin. 

 

Sosiaalista mediaa käsittelevissä kirjoituksissa vaikutukset koulunkäyntiin näkyvät nuorten 

kirjoitusten mukaan joko kiusaamisen vaikutusten kautta tai häirintänä tunneilla. 

Sosiaalisessa mediassa kiusatun koulunkäynti voi siis kärsiä tästä syrjinnästä ja ilkeistä 

puheista ja kirjoituksista. Toisaalta jatkuva älypuhelinten käyttö koulussa myös oppituntien 

aikana häiritsee omaa ja toisten oppimista. 
 

 Sen vuoksi, että nuoret ovat muissa maailmoissa tunneilla, eivät he myöskään opi mitään.  

   - - Usein oppilaat jättävät puhelimiinsa äänet päälle, ja se häiritsee muiden opiskelua. 

 Antero, 8. lk., Kaleva 13.3.2013 

 

Yhdessä kouluun liittyvässä kirjoituksesta toivotaan kouluille uudempaa teknologiaa ja 

erityisesti iPadeja oppilaiden käyttöön. Tämä lisäisi kirjoittajan mielestä 

opiskelumotivaatiota ja helpottaisi koulutyötä. 
 

- - oppilaiden työ helpottuisi ja nopeutuisi huimasti. - - Oppilaat opiskelisivat enemmän ja 

innokkaampina, jos kouluihin saataisiin iPadit. Opiskelu olisi silloin todella mukavaa. 

Valtteri, LK 23.9.2013 

6.2.4. Vertailu 

Asioiden vertailu on Kakkuri-Knuuttilan (1998b, s. 252) mukaan tavallinen tapa 

muodostaa perusteluja. Aineistossani nuoret käyttävät jonkin verran erilaisia vertailuja 

argumentoinnissaan. Vertailuun luokittelen mukaan tilastoihin ja tutkimuksiin vertaamisen 

sekä uutisten ja muiden lehtijuttujen sisältöön viittaamisen. Yhdessä 

harrastuskirjoituksessa verrataan kotikunnan tilannetta Kajaanin käytänteisiin, jotka ovat 

tehneet kirjoittajaan vaikutuksen. 
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 Leirireissulla Kajaanissa olen tutustunut ongelman [harjoitustilojen puute] ratkaisuun, joka 

 olisi toteutettavissa myös urheiluopistolla. 

 Markus, LK 1.10.2013 

 

Kouluun liittyvissä kirjoituksissa esitellään joitakin tilastotietoja, mutta tilastojen lähde on 

kirjoittajilta unohtunut mainita. Oletettavasti he kuitenkin ovat joistakin tilastoista ja 

tutkimuksista lukeneet, koska ovat huomanneet ottaa ne kirjoituksiinsa mukaan 

vahvistamaan omaa mielipidettään ja vakuuttamaan lukijaa. 
 

 Lasten liikunta ja koululiikunnan määrä on vähentynyt niin paljon, että vain noin joka 

 viides kouluikäinen liikkuu tarpeeksi. 

 Elias, 8. lk., LK 18.1.2013 

 

Näkemystä [koulupäivän alun siirto myöhemmäksi] tuetaan Yhdysvalloissa tehdyllä 

 tutkimuksella, jossa koulupäivän alkua siirrettiin Minneapolisissa kello 7.40:stä  8.20:aan. 

Oppilaat valittivat vähemmän masennuksesta ja opettajat kertoivat oppilaiden olevan 

vastaanottavaisempia tiedolle. 

 Juho, LK 21.9.2013 

 

Myös eettisten kysymysten salametsästys ja Kreikan EU-politiikka, paikallisten, 

poliittisten kysymysten lähikirjastot sekä kiusaaminen ovat aiheina saaneet nuoret 

hakemaan vahvistusta mielipiteilleen tutkimuksista ja uutisista. Lukijalle jää näissäkin 

esimerkeissä epäselväksi, mistä tiedot ovat peräisin, mikä heikentää perusteluiden 

uskottavuutta. Viittauskäytänteet saattavat olla monella yläkouluikäisellä vielä opettelun 

asteella, joten toisaalta kirjoittajien menettely on hyvin ymmärrettävää. Mintun 

kiusaamisaiheinen argumentointi on hyvin tunteisiin vetoavaa, vaikka tietojen lähde jääkin 

epäselväksi. 
 

 Matthew Bibby, 6, kuoli jäätyään auton alle paetessaan kiusaajiaan. Nathan Jones, 12, 

 hirttäytyi koska ei kestänyt kiusaamista. Kerby Casey Guerra, 13, ampui itsensä 

 maaliskuussa 1999. Koulukiusaaminen oli kestänyt kaksi vuotta, eikä siihen puututtu. 

 Nicola Raphael, 15, oli kiusattu gootti-tyylinsä takia, joten hän otti yliannostuksen 

 lääkkeillä. David Truck, 18, hirttäytyi kiusaamisen takia. 

 Minttu, ya, LK 16.9.2013 

6.2.5. Yleiset totuudet 

Nuorten argumentointi perustuu aineistossani paljon myös niin sanottuihin yleisiin 

totuuksiin: seikkoihin, jotka jokaisen on helppo ymmärtää ja hyväksyä sellaisenaan ja jotka 
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voivat tuntua jopa itsestäänselvyyksiltä. Olen jaotellut nämä yleiset totuudet vielä 

hienojakoisemmin yleistyksiin, muihin tiedossa oleviin asioihin sekä itsestään selviin 

fraaseihin. 

 

Yhdessä nuorten liikuntaharrastuksia kannattavassa kirjoituksessa yleistetään nuoret joko 

tietokoneella pelaaviksi ja autokyydeillä kulkeviksi tai ammattimaisesti urheilua 

harrastaviksi. Tällainen yleistys kuvaa varmasti monelta osin nykyistä tilannetta, johon 

viittasin jo luvussa 4.2.1., eli harrastukset ovat yhä enemmän ohjattua vapaa-ajan 

toimintaa, joka tapahtuu tietyssä paikassa tiettyyn aikaan. Toisaalta muu vapaa-ajanvietto 

tietokonepelaamisineen ja sosiaalisine medioineen nähdään aktiiviselle harrastamiselle 

vastakkaisena toimintana. 

 

Eettisten kysymysten yhteydessä käytetään paljon yleisesti tiedossa olevilla asioilla ja 

yleistyksillä argumentointia. Yleistyksiä ovat mielestäni seuraavat kommentit: 
 

 Nuorista on tullut vähemmän yksilöllisiä ja heidän itseluottamuksensa on heikentynyt 

 huomattavasti teknologian kehityksen mukana. 

 Jasmiina, 8. lk., HS 25.3.2014 

 

 Valtaosa lasten ja nuorten ongelmista johtuu vaikeista kotiolosuhteista, joten varhaisen 

 puuttumisen pitäisi kohdistua koko perheeseen. 

 Ronja, 14, HS 4.3.2014 

 

Kirjoittajat ovat ehkä tehneet havaintoja omassa lähipiirissään, kuunnelleet yleistä 

keskusteluilmapiiriä ja oikoneet asioita hieman kirjoituksiinsa. Toisaalta yleistys voi toimia 

hyvinkin vahvana argumenttina, jos yleisö on asiasta samaa mieltä kirjoittajan kanssa ja 

asettuu samojen näkemysten taakse. 

 

Yleisesti tiedossa olevia asioita eettisten kysymysten kohdalla ovat muun muassa EU:n 

laaja talousalue, ilmastonlämpenemisen haitat jääkarhuille ja eläinten salametsästyksen 

syyt. Maailmanrauhaa toivovassa tekstissä vedotaan niin ikään yleisesti tiedossa oleviin 

seikkoihin sodasta ja sen seurauksista. ”Miljoonia” voidaan nähdä liioitteluna mutta myös 

yleisenä totuutena, jos otetaan ihmiskunnan historia riittävän pitkälle huomioon. 
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 Miljoonat ihmiset kuolevat turhan takia, ja myös sivullisia uhreja on aivan liikaa. Sodat 

 ovat aiheuttaneet ihmisille todella paljon kärsimystä. Sodissa on kuollut isiä, äitejä ja 

 lapsia. 

 Jonne, 8. lk., AL 14.2.2014 

 

Sosiaalista mediaa ja paikallisia, poliittisia kysymyksiä koskevissa kirjoituksissa tuodaan 

myös esille yleisesti tiedossa olevia asioita, joilla perustellaan pääväitteitä. Yleistyksiä 

käytetään vähemmän, mutta niitäkin on joukossa pari. Seuraavat esimerkit ovat yleisesti 

tiedossa olevista asioista: anonyymius tuo suojan kirjoittaa internetissä melkein mitä vain 

ja lukion lakkautus tekisi kaupungin taidepainotteisiin linjoihin ison loven. 
 

 Sivuston [Ask.fm] ongelmana ovatkin nämä nimettömästi kirjoittavat: kun itsensä voi 

 piilottaa anonyymimerkin taakse, tulee useasti kysyttyä tai sanottua asioita, joita ei omalla 

 nimellään julkaisi. 

 Anni, 14, HS 8.4.2014 

 

 Hatanpään lukion lakkauttaminen tarkoittaisi myös kaupungin ainoasta musiikkilinjasta ja 

 teatterilinjasta luopumista. 

 Henna, abiturientti, AL 27.1.2014 

 

Aineistooni mahtuu myös kolme fraasia, jotka luokittelen tähän yleisten totuuksien 

kategoriaan, koska ne ovat sisällöiltään lähellä itsestäänselvyyksiä. Fraasiksi katson 

sellaisen sananparren, jonka olen kuullut muissakin yhteyksissä ja jonka oletan myös 

muiden kuulleen. Fraasit ovat tasa-arvoa ja kiusaamista käsittelevissä kirjoituksissa. 
 

 Homot ovat ihmisiä siinä, missä kaikki heterotkin. 

 Tiia-Maria ja Ronja, ya, LK 5.9.2013 

 

 Erilaisuus on rikkaus. 

 Kirsi-Marja, LK 1.10.2013 

 

 Kukaan ei ole täydellinen. 

 Minttu, ya, LK 16.9.2013 

6.2.6. Auktoriteettiin vetoaminen 

Auktoriteettiin vetoavassa argumentissa jonkin henkilön tai ryhmän nauttiman arvostuksen 

turvin haetaan hyväksyntää määrätylle väitteelle (Perelman 1996, s. 107). Viitattavan 

auktoriteetin tulisi Ylikosken (1998, s. 164) mukaan olla kaikkien osapuolten hyväksymä 
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sekä relevantti keskusteltavalle aiheelle. Auktoriteetin ei Ylikosken mielestä aina tarvitse 

olla henkilö, ja näin on tässäkin aineistossa. Nuoret nostavat auktoriteetin asemaan paitsi 

asiantuntijoita ja poliitikon, myös lainsäädännön, Raamatun ja sanakirjamääritelmät. 

 

Kreikan EU-jäsenyyttä kritisoivassa kirjoituksessa vedotaan ensin yleisellä tasolla ”monen 

asiantuntijan sanoneen, että mönkään menee”. Myöhemmin tekstissä nostetaan esille 

europarlamentaarikko Eija-Riitta Korholan kommentit Iltalehdessä, ja mielestäni 

kirjoituksessa annetaan Korholalle auktoriteetin asema. 
 

 ”Euroedustajalta suorat sanat Kreikan tilanteessa: Kriisin hoito on hölmöläisten sadusta.” 

 Näin kommentoi Euroopan parlamentin jäsen Eija-Riitta Korhola. Hänen mukaansa 

 euroalue on auttamishalullaan mahdollistanut sen, ettei Kreikan ole tarvinnut puuttua 

 suuriin ongelmiin. Tätä kantaa kannattaa kumman moni. 

 Joni, ya, LK 5.9.2013 

 

Lainsäädäntöön puolestaan vedotaan eläinten salametsästykseen liittyvässä kirjoituksessa 

ja homoseksuaalien oikeuksia puolustavassa tekstissä. Eläinten tappaminen on kirjoittajan 

mielestä ”törkeä rikos”. Homoseksuaaleilla taas pitäisi kirjoittajan mielestä olla sama 

oikeus sanoa papin edessä tahdon kuin heteroillakin. Tampereen lukiokoulutusta 

käsittelevässä tekstissä vedotaan myös lainsäädäntöön nuorisotakuun toteutumisen nimissä. 
 

 Keskisarvorajojen nostaminen olisi vastoin nuorisotakuun pääperiaatteita ja aiheuttaisi 

 lisää syrjäytymistä. 

 Henna, abiturientti, AL 27.1.2014 

 

Sanakirjamääritelmää käytetään aineistossani kerran auktoriteetin asemassa: 
 

Ja homous ei ole sairaus! Homoseksuaalinen tarkoittaa seksuaalista suuntautumista, jossa 

 yksilön seksuaalinen kiinnostus ja/tai romanttiset tunteet kohdistuvat pelkästään tai 

ensisijaisesti hänen omaan sukupuoleensa. 

 Tiia-Maria ja Ronja, ya, LK 5.9.2013 

 

Vaikka lähdettä ei tässäkään viittauksessa suoraan ilmoiteta, on teksti tulkittavissa ainakin 

lähelle sanakirjan määritelmää. Kirjoittajat puolustavat siis homouden normaaliutta 

sanakirjan avulla. 
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6.2.7. Aikuisten toiminta 

Aikuisten toimintaan – lähinnä opettajien ja vanhempien – vedotaan muutamassa 

harrastuksia, koulua ja kouluruokaa sekä sosiaalista mediaa käsittelevässä tekstissä. 

Harrastuksiin ja kouluaiheisiin liittyvissä kirjoituksissa vedotaan yleisesti vanhempiin ja 

heidän toimintaansa tai ajatteluunsa. Harrastustekstissä huomautetaan, että vanhempien 

esimerkki on ensiarvoisen tärkeä, jotta nuoretkin ymmärtäisivät liikunnan tärkeyden. 

Kouluruokailua pohtivassa tekstissä taas uskotaan, että vanhemmat maksaisivat mielellään 

veroja vähän enemmän, jotta kouluruuasta saataisiin maukkaampaa ja houkuttelevampaa. 

 

Opiskelemisen tapoja ja koulun käytäntöjä arvioivassa mielipidekirjoituksessa 

muistutetaan, että vanhemmillakin on vastuunsa lapsensa koulunkäynnissä ja etenkin 

asenteissa, joita lapselle välitetään. Kirjoittajan mielestä vanhempien tulisi syyttelyä ja 

suuttumista mieluummin pyrkiä puhumaan lapsen kanssa ja selvittämään, mistä 

mahdolliset ongelmat johtuvat. 
 

 Vanhempien tulisi muuttaa asenteitaan. Valitettavan usein huonosta koenumerosta tai 

 läksyjen tekemättä jättämisestä suututaan lapselle, vaikka pitäisi keskustella siitä, mikä on 

 ongelma. 

 Jami, 9. lk., HS 1.4.2014 

 

Useammassa sosiaalista mediaa ja älypuhelimia käsittelevässä tekstissä vedotaan myös 

vanhempien vastuuseen. Heiltä toivotaan nuorten internetin käytön tiukempaa valvontaa ja 

enemmän tietoa sivustoista, joilla nuoret käyvät. Myös sivustojen ylläpitäjiltä perätään 

tiukempaa puuttumista kiusaamisen ehkäisemiseksi ja toimintaan esitetään konkreettisia 

parannusehdotuksia. 
 

 Uskon, että etenkin anonyymien huono käytös johtuu siitä, etteivät vanhemmat juurikaan 

 käytä esimerkiksi Ask.fm:ää eivätkä näin ollen näe, kuinka järkyttävää tekstiä nuoret 

 vastaanottavat. - - Minusta sivuston valvontaa pitäisi lisätä myös nettikiusaamisen 

 estämiseksi. Nimettömien tekstien tarkkailuun voisi olla jokin suodatin, joka säästäisi 

 vastaanottajan ilkeiltä vihaviesteiltä. 

 Anni, 14, HS 8.4.2014 

 

 



 

 

68 

6.2.8. Muut 

Muut-kategoriaan olen koonnut erilaisia argumentteja, joissa vedotaan esimerkiksi 

historiaan, ystävyyssuhteisiin, riippuvuuteen ja motivaatioon. Olen koonnut nämä 

perustelut samaan kategoriaan, koska ne ovat suurimmaksi osaksi yksittäisiä tai ainakin 

melko harvinaisia aineistossani. 

 

Historiaan vedotaan selkeästi vain yhdessä tekstissä, jossa kritisoidaan Kreikan EU-

politiikkaa. Kirjoittaja käyttää tekstissään myös muita argumentoinnin tapoja, esimerkiksi 

auktoriteettiin vetoamista ja yleisiä totuuksia. Tämän historiaan viittaavan perustelun voisi 

mielestäni luokitella myös yleisten totuuksien luokkaan. 
 

 Historiassa on tarpeeksi tietoa, joten tiedämme, että suuren inflaation ja laman jälkiä on 

 vaikea korjata. 

 Joni, ya, LK 5.9.2013 

 

Sosiaalisen median vaikutuksista kaveripiirin kirjoitetaan yhdessä tekstissä. Kirjoittaja 

pitää sosiaalisen median etuna sitä, että internetkeskusteluja seuraava nuori pysyy 

paremmin mukana ystäväpiirin keskustelujen puheenaiheissa eikä niin sanotusti putoa 

porukasta sen vuoksi, ettei tiedä, mistä milloinkin puhutaan. Moni tärkeä puheenaihe voi 

jäädä kokonaan kuulematta, jos ei seuraa aktiivisesti, mitä sosiaalisessa mediassa 

milloinkin kirjoitetaan ja puhutaan. Kirjoittajan mukaan siis sosiaalisella medialla on 

vaikutuksensa myös kaveripiiriin ja siinä pysymiseen. 

 

Sosiaalista mediaa käsittelevissä kirjoituksissa mainitaan myös riippuvuus, joka voi uhata, 

jos yhteisöjen käyttämisestä tulee hallitseva tekijä nuoren elämässä. Kirjoittaja 

huomauttaa, että elämän muut asiat saattavat jäädä toissijaisiksi ja nuori voi passivoitua 

liikaa liiallisen internetin käytön vuoksi. 
 

 Yhteisöjen käyttäminen on siis melko hallitseva tekijä nuoren päivässä. Liika somen käyttö 

 voi johtaa jopa nettiriippuvuuteen, josta eroon pääseminen on hankalaa. Nettiriippuvuuden 

 takia moni elämän oikeasti tärkeä tilaisuus voi mennä ohitse nuoren riippuvuudesta 

 johtuvan passiivisen käytöksen takia. 

 Ronja, AL 3.2.2014 

 

Yksi kirjoittaja on huolissaan liian nuorista internetin käyttäjistä ja siitä, kuinka ne voivat 

tulla riippuvaisiksi internetistä. Hän mainitsee esimerkkinä kahdeksanvuotiaat, jotka ovat 
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kirjoittajan mielestä liian nuoria kuluttamaan aikaansa internetissä. Kirjoittajan ikää ei 

tekstissä mainita, mutta hän pitää itsensä ikäisiä sopivan valveutuneina internetin 

käyttäjinä. 

 

Motivaatio nousee keskeiseksi argumentiksi kahdessa tekstissä, joista toisessa käsitellään 

nuorten harrastusmahdollisuuksia ja toisessa koululaisten opiskelua ja opiskelutekniikoita. 

Harrastuskirjoituksessa korostetaan, että uusien harjoitteluhallien rakentaminen lisäisi 

lasten ja nuorten harrastusmotivaatiota. Koulunkäyntitekstissä sen sijaan huomautetaan, 

että opetettavat asiat pitäisi sitoa paremmin käytäntöön, jotta oppilaat ymmärtävät, mihin 

opiskeltavaa tietoa tarvitaan. Tämä ymmärrys lisäisi kirjoittajan mielestä motivaatiota. 
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7. POHDINTA 

Tässä luvussa käyn läpi analyysini keskeisiä havaintoja ja mietin, mitä havainnot kertovat 

nykynuorista ja yhteiskunnasta, jossa elämme. Pohdin myös tutkimukseni eettisyyttä ja 

luotettavuutta ja esitän joitakin työn aikana mieleeni tulleita jatkotutkimukseen liittyviä 

ajatuksia. Mietin myös, mitä olisin voinut tehdä toisin tässä tutkimuksessa. 

7.1. Keskeiset tulokset 

Tämän tutkimustehtävän äärelle minua on johdatellut jo eletty elämäni ja kokemukseni 

työelämästä niin toimittajana kuin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajanakin. Kun pro 

gradu -tutkimuksen aiheen miettiminen tuli ajankohtaiseksi, tuntui luontevalta tarttua 

itselle tuttuun tekstilajiin ja itselle rakkaaseen aiheeseen. Se, ettei aihepiiristä juuri ole 

aikaisempaa tutkimusta kasvatustieteiden puolelta, teki aiheesta entistä tärkeämmän ja 

kiinnostavamman. Olen edelleen sitä mieltä, että lasten ja nuorten ääntä tulee kuulla ja 

kuunnella ja sen tulee saada paikkansa yhteiskunnassa. 

 

Tutkimusaineistoni käsittää 55 mielipidekirjoitusta, jotka on julkaistu vuosien 2013 ja 

2014 aikana Kalevassa, Lapin Kansassa, Aamulehdessä ja Helsingin Sanomissa. 

Nuorimmat kirjoittajat ovat neljäsluokkalaisia ja vanhimmat lukiolaisia. Suurin osa 

kirjoittajista on kuitenkin arvioideni mukaan 14–15-vuotiaita yläkouluikäisiä nuoria. 

Kaikki tekstit on julkaistu kirjoittajan omalla nimellä, niin kuin nykyään on lehtien 

yleisönosastoilla tapana. 

 

Tarkastelen tutkimuksessani lasten ja nuorten mielipidekirjoitusten aiheita, yleisöjä ja 

argumentteja. Menetelminä analyysissani ovat sisällön- ja diskurssianalyysi sekä retorinen 

ja argumentaatioanalyysi. Kirjoitusten aihepiirejä tarkastelevassa luvussa painottuu 

sisällönanalyysi ja yleisöjä käsittelevässä luvussa diskurssianalyysi ja retorinen analyysi. 

Kirjoitusten perusteluita tutkin argumentaatio- ja diskurssianalyysin keinoin. 

 

Aineistossani mielipidekirjoitusten aiheet on valittu suurimmaksi osaksi niin sanotusti 

varman päälle: aiheet ovat lapsille ja nuorille tuttuja, läheisiä ja arkisia mutta eivät 

useimmiten kovin henkilökohtaisia. Harrastuksiin, kouluun ja kouluruokailuun, 

sosiaaliseen mediaan sekä eettisiin kysymyksiin liittyvät kirjoitukset olivat yleisimpiä 
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aineistossa. Henkilökohtaisen elämänsä ongelmia ja kysymyksiä nuoret pohtivat varmasti 

enemmän muissa foorumeissa kuin sanomalehtien yleisönosastoilla. Kaikkein 

läheisimmistä ja kipeimmistä aiheista ei varmasti kirjoiteta edes internetin palstoilla, vaan 

niille on varattu oma sijansa ystävien ja perheenjäsenten välisessä suorassa 

vuorovaikutuksessa. 

 

Aineistossa on suunnilleen yhtä paljon poikien ja tyttöjen kirjoituksia: 26 pojan kirjoitusta 

ja 29 tytön. Sukupuolten mukaisen tarkastelun olen tutkimuksessani kuitenkin jättänyt 

sivuun ja keskityn teksteihin ja aiheisiin yleisesti. Aihepiirejä käsittelevässä luvussa tyydyn 

toteamaan kirjoitusten sukupuolijakauman; muualla tekstissä sukupuoli nousee harvoin 

keskeiseksi. 

 

Teksteillä halutaan mielestäni useimmiten vaikuttaa asioihin, koska nuoret kirjoittavat 

enimmäkseen aiheista, joihin muut ihmiset ja kirjoittaja itsekin voivat vaikuttaa. 

Harrastukset ja kouluelämä ovat selkeästi tärkeitä aiheita, joista kirjoituksia on paljon. 

Paljon on tosin myös tekstejä, joissa vaikuttamaan pyrkiminen jää toisarvoiseen asemaan ja 

esimerkiksi omasta harrastuksesta vain kerrotaan. Mielenkiintoisia ovat myös eettisiin 

kysymyksiin ja tasa-arvoon liittyvät kirjoitukset: jos aineistossa olisi ollut enemmän näiden 

aihepiirien kirjoituksia, olisi minulla ollut enemmän mahdollisuuksia tarkastella nuorten 

arvomaailmaa. 

 

Tekstejä lukiessani ja analysoidessani en ole voinut välttyä pohtimasta, kuinka suuri 

vaikutus opettajilla on ollut tekstien sisältöihin ja aiheiden valintoihin. Suurin osa lehtiin 

päätyvistä nuorten mielipidekirjoituksista kun on äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneilla 

tuotettuja ja todennäköisesti opettajan lukemia. Opettajan lisäksi kirjoituksia on valikoinut 

ja todennäköisesti editoinutkin mielipidesivuja tuottava toimittaja sanomalehdessä. Koska 

tämä ulkopuolisten aikuisten vaikutus teksteihin on olemassa ja otettava huomioon, en ole 

yrittänytkään päästä käsiksi nuorten arvomaailmaan ja syvimpiin ajatuksiin. Analyysini 

onkin pääpiirteissään kuvailevaa: kerron, millaisia tekstejä nuoret ovat tuottaneet ja mistä 

aiheista kirjoittaneet satunnaisessa otannassa. 

 

Nuorten kirjoitukset ovat yleisöjen osalta usein hyvin hajanaisia. Vastaanottajaa ei ehkä ole 

mietitty loppuun asti tai sitä ei ole pidetty tärkeänä viestin välittämisen kannalta. Selkeästi 

aineistossa korostuu se, ettei suurin osa nuorista ole miettinyt kirjoittaessaan tekstin 

mahdollista kohdeyleisöä. Samassa tekstissä voidaan viitata myös eri yleisöihin – jopa 
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universaaliin ja erityisyleisöön. Eniten nuoret kirjoittavat toisille nuorille. Vertaiset ovat 

varmasti se ryhmä, johon halutaan eniten vaikuttaa ja johon ehkä koetaan olevan 

mahdollisuudet vaikuttaa. 

 

Lasten ja nuorten käyttämiä argumentteja tarkastelen osittain itse määrittelemieni 

kategorioiden avulla. En arvioi analyysissa argumenttien oikeellisuutta ja pätevyyttä vaan 

pyrin kuvailemaan nuorten käyttämiä perusteluita mielipiteilleen. Tärkeinä asioina 

perusteluissa nousevat esille esimerkiksi henkiseen hyvinvointiin liittyvät asiat, 

vaikutukset koulunkäyntiin sekä vetoaminen tasa-arvoon. Vertailua, auktoriteettiin 

vetoamista ja historiatietoa käytetään argumenteissa vähänlaisesti. Yleistyksiä ja yleisiä 

havaintoja sen sijaan käytetään paljon. 

 

Järkisyihin vetoavia perusteluja on aineistossani enemmän kuin tunteisiin vetoavia, mikä 

vähän yllättää, kun ottaa huomioon, millaisessa tunnemyrskyssä nuoret yleensä elävät. 

Toisaalta nuorten aihevalinnat ovat sen verran neutraaleja, ettei kuumempia tunteita ehkä 

siksi herätellä enempää. 

 

Tiivistetysti voisin sanoa, että lapset ja nuoret kirjoittavat sanomalehtien yleisönosastoille 

yleisimmin aiheista, jotka ovat lähellä heidän arkipäiväänsä: harrastukset ja koulumaailma 

ovat suosituimmat aihepiirit. Aiheet ovat myös sellaisia, joihin heillä itsellään tai 

kirjoitusten kohdeyleisöillä on mahdollisuuksia vaikuttaa. Henkilökohtaisen elämän 

ongelmia lapset ja nuoret eivät juuri lehtien palstoilla ruodi. Kirjoituksensa he kohdistavat 

useimmin vertaisilleen eli toisille nuorille. Toisaalta yhdessä tekstissä voi olla useita eri 

yleisöjä. Perusteluissaan nuoret vetoavat enemmän järkeen kuin tunteisiin. 

Argumentoinnissaan nuoret käyttävät esimerkiksi yleistyksiä ja vetoavat tasa-arvoon ja 

koulunkäyntiin liittyviin asioihin. 

7.2. Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimukseni on kurkistus nuorten maailmaan ja ajattelun tapoihin, ei kattava eikä 

yleistettävä raportti. Aineisto on pieni ja tarkoituksella summittaisesti valittu, joten 

analyysi muodostui sen mukaiseksi. Jos olisin valinnut aineistoon vain eettisiä kysymyksiä 

ja tasa-arvoa koskevia kirjoituksia, olisin ehkä päässyt lähemmäksi nuorten arvomaailmaa 

ja saanut tehtyä siitä joitakin päätelmiä. Toisaalta aineisto olisi silloin ollut rajatumpi ja 

tutkijan valikoima, jolloin se ei olisi antanut ehkä niin realistista kuvaa siitä, millaisista 
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asioista nuoret nykypäivänä lehtiin kirjoittavat. Jos haluaisi päästä todella nuorten arvoihin 

käsiksi, kirjoitukset kannattaisi ehkä teettää erikseen tutkimusta varten. Halusin kuitenkin 

lähtökohtaisesti tarkastella juuri lehdessä julkaistuja tekstejä, joten aineisto on nyt sen 

mukainen. 

 

Tutkimuksen aineisto käsittää 55 kirjoitusta, joten se on hyvin rajallinen. Pyrin kuitenkin 

valitsemaan tekstit ilman tiheää seulaa ja ottamaan mukaan erilaisista aihepiireistä 

kirjoitettuja mielipiteitä. Hain aineistoa rajatessani jonkinlaista yhtenäisyyttä teksteille, 

joten en valinnut mukaan yksittäisiä tekstejä eri aihepiireistä vaan otin mukaan useamman 

tekstin samasta aihepiiristä. Tämä voi olla yksi syy siihen, miksi esimerkiksi alkoholista, 

abortista, seksistä, ystävyyssuhteista ja perheestä – nuorten elämän keskeisistä asioista – ei 

valikoitunut aineistoon yhtään kirjoitusta. 

 

Pro gradu -tasoisen tutkielman aineistona nämä kirjoitukset ovat mielestäni riittävä ja 

riittävän merkittävä otanta. Koska tarkoitukseni ei ole määritellä yhtenäistä teoriaa tai 

muutenkaan yhtenäistä linjaa nuorten mielipideteksteistä, 55 kirjoitusta neljästä eri 

sanomalehdestä ja kahdeksasta eri aihepiiristä on mielestäni riittävä aineisto. Tutkimukseni 

tarkoitus on pikemminkin kuvailla, millaisista asioista ja miten nykynuoret sanomalehdissä 

kirjoittavat, ja tässä tarkoituksessa keräämäni aineisto toimii hyvin. 

 

Kaiken aikaa on tärkeää pitää mielessä, että aineisto kertoo ja on koottu rajatusta 

tapauksesta (ks. Eskola & Suoranta 2000, s. 215). Tiedostan myös sen, että tutkijana olen 

valikoinut sanomalehdet ja tutkittavat tekstit itse ja siten käyttänyt valtaa. Tällä tavalla olen 

valinnoillani vaikuttanut siihen, mitä lasten ja nuorten ääniä haluan kuunnella ja mitä en – 

tai pikemminkin, mitkä äänet ovat parhaiten soveltuneet tutkimuksessani käytettäviksi. 

Vaikka laadullinen tutkimus on yksilöllisempää ja vähemmän standardoitua kuin 

määrällinen aineiston käsittely, olen kuitenkin pyrkinyt kuvailemaan aineiston, käyttämäni 

menetelmät ja tekemäni johtopäätökset mahdollisimman tarkasti ja niin yksiselitteisesti 

kuin se mielestäni on mahdollista (ks. Mäkelä 1990, s. 59). 

 

Koska aineisto koostuu sanomalehdissä julkaistuista teksteistä, pidetään tutkijan ja nuorten 

kohtaamista epäsuorana. Tällöin keskeisellä sijalla on pohtia aineiston keräämisen, 

tulkitsemisen ja käyttämisen eettisyyttä. (Kallio 2010, s. 163.) Lasten ja nuorten ääni 

kuuluu tutkimuksessani heidän kirjoitustensa kautta, mutta tutkijana minun on pystyttävä 

perustelemaan tekstivalintani sekä niistä tekemäni päätelmät. 
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Kaikki aineistoni kirjoitukset on julkaistu valtakunnallisissa sanomalehdissä 

yleisönosastoilla lapsen tai nuoren omalla nimellä. Useimmiten allekirjoituksessa 

mainitaan myös kirjoittajan ikä tai luokka-aste, oppilaitos ja paikkakunta. Tämän 

avoimuuden vuoksi en ole kokenut aiheelliseksi enää kysyä nuorilta tai heidän 

vanhemmiltaan lupaa tekstien tutkimiseen; sanomalehtitekstihän on jo julkinen ja lupa 

julkaisuun on annettu sillä hetkellä, kun mielipide on lähetetty toimitukseen. Tätä ennen 

lapsi tai nuori on todennäköisesti ja toivottavasti keskustellut tekstin julkaisusta ja sen 

merkityksestä joko opettajan, vanhempien tai molempien kanssa. 

 

Tutkimuksessani käytän kirjoittajista vain etunimeä, koska mielestäni koko nimen 

mainitseminen ei tuo lisäarvoa tutkimukselle ja toisaalta vain etunimen maininta ei leimaa 

niin suoraan yksittäistä lasta tai nuorta. Alkuperäisen lehden ja tekstin äärelle löytää kyllä 

kuka vain, joten jokaisen kirjoittajan koko nimi on selvitettävissä tarvittaessa. 

7.3. Jatkotutkimusajatukset 

Jo varhaisessa vaiheessa tutkimuksen tekoa mietin, olisiko mukaan pitänyt ottaa myös 

verkossa julkaistuja mielipiteitä. Pitäydyin kuitenkin pelkissä sanomalehtiteksteissä, koska 

sain mielestäni niistä kasaan käyttökelpoisen ja sopivan kokoisen aineiston. Jos 

verkkomateriaalia olisi ottanut mukaan, aineistoa olisi helposti tullut liikaakin yhtä pro 

gradua varten tai vaihtoehtoisesti minun olisi pitänyt jättää sanomalehtiaineisto kokonaan 

pois. Sitä en halunnut tehdä, koska koko idea tutkimuksesta syntyi alun perin nimenomaan 

kiinnostuksestani painettua sanaa kohtaan. 

 

Lehtiaineiston ja verkkoaineiston vertailu voisi kuitenkin olla jatkotutkimuksen tai toisen 

pro gradu -työn aihe. Miten aihepiirit näissä eri foorumeissa eroavat toisistaan vai 

eroavatko? Miten lasten ja nuorten kirjoitustyylit poikkeavat toisistaan eri ympäristöissä? 

Mielenkiintoista olisi yksittäisenä asiana tarkastella sitäkin, kuinka usein verkossa 

kirjoitetaan omalla nimellä. Sanomalehtiinhän vaaditaan nykyään lähes poikkeuksetta 

omalla nimellä kirjoitettuja tekstejä. 

 

Toinen kiinnostava tutkimuksen aihe voisi olla se, miten lasten ja nuorten 

mielipidekirjoituksiin reagoidaan. Kyseeseen tulisi todennäköisesti seurantatutkimus, jossa 

tarkasteltaisiin nuorten tekstien vaikuttavuutta seuraamalla esimerkiksi vastineiden 

julkaisua, muuta aihepiiriin liittyvää kirjoittelua ja uutisointia sekä kunnallista 



 

 

75 

päätöksentekoa. Tutkimusaiheena tämä olisi haastava ja pitkäkestoinen, mutta mielestäni 

se olisi myös todella mielenkiintoinen ja tärkeä. Näin saataisiin hieman selvyyttä siihen, 

mikä merkitys nuorten mielipiteillä todella on nyky-yhteiskunnassamme. 

 

Tutkimusmatkallani olisin varmasti voinut tehdä montakin asiaa toisin. Aineiston olisi 

voinut rajata siten, että olisin päässyt paremmin käsiksi lasten ja nuorten arvoihin ja 

asenteisiin. Olisin voinut rajata aineistoa vielä suppeammaksi ja keskittyä enemmän 

harvempiin teksteihin. Tekstejä olisi voinut ottaa myös aikakauslehdistä ja internetin 

keskustelupalstoilta. Toisaalta olen tyytyväinen aineiston rajaukseen, koska tarkastelin 

avoimesti kaikkea sitä materiaalia, jota sanomalehdistä sain ja pyrin valikoimaan lopullisen 

otannan mahdollisimman ennakkoluulottomasti. 

 

Matkani varrella olen saanut uusia eväitä opettajan reppuuni. Silmäni ovat avautuneet 

entistä herkemmin kuulemaan lasten ja nuorten ääntä – niin puhuttua kuin kirjoitettuakin. 

Toivon, että opettajan työssä pystyn antamaan riittävästi tilaa oppilaiden omille 

mielipiteille ja opettamaan heidät arvostamaan toisten ihmisten näkemyksiä. Haluan 

rohkaista lapsia ja nuoria jatkossakin ilmaisemaan mielipiteensä rohkeasti ja pelkäämättä. 

Toisaalta pitää muistaa antaa myös vaikenemisen mahdollisuus ja kunnioittaa sitä. Koko 

yhteiskuntaa ja sen asenneilmastoa on vaikea muuttaa, mutta omassa elämässään voi 

yrittää tehdä oikeaksi kokemiaan valintoja. 

 



 

 

76 

LÄHTEET 

Abbott-Chapman, J. & Robertson, M. (2009). Leisure activities, place and identity. 

Teoksessa Furlong, A. (toim.), Handbook of youth and young adulthood. New perspectives 

and agendas (s. 243–254). London & New York: Routledge. 

 

Alanko, A. (2010). Osallisuuden paikat koulussa. Teoksessa Kallio, K. P., Ritala-

Koskinen, A. & Rutanen, N. (toim.), Missä lapsuutta tehdään? (s. 55–72). Helsinki: 

Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 105. 

 

Alanko, A. (2013). Osallisuusryhmä demokratiakasvatuksen tilana – tapaustutkimus lasten 

ja nuorten osallisuusryhmien toiminnasta Oulussa. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun 

yliopisto. 

 

du Bois-Reymond, M. (2009), Models of navigation and life management. Teoksessa 

Furlong, A. (toim.), Handbook of youth and young adulthood. New perspectives and 

agendas (s. 31–38). London & New York: Routledge. 

 

Collin, P. & Burns, J. (2009). The experience of youth in the digital age. Teoksessa 

Furlong, A. (toim.), Handbook of youth and young adulthood. New perspectives and 

agendas (s. 283–290). London & New York: Routledge. 

 

van Dijk, T. A. (1988a). News as discourse. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

van Dijk, T. A. (1988b). News analysis. Case studies of international and national news in 

the press. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

Eskelinen, T., Gellin, M., Gretschel, A., Junttila-Vitikka, P., Kiilakoski, T., Kivijärvi, A., 

Koskinen, S., Laine, S., Lundbom, P., Nivala, E. & Sutinen, R. (2012). Lapset ja nuoret 

kansalaistoimijoina. Teoksessa Gretschel, A. & Kiilakoski, T. (toim.), 

Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa (s. 213–248). Helsinki: 

Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 118. 

 

 



 

 

77 

Eskola, J. & Suoranta, J. (2001). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: 

Vastapaino. 

 

Flanagan, C. (2009). Young people's civic engagement and political development. 

Teoksessa Furlong, A. (toim.), Handbook of youth and young adulthood. New perspectives 

and agendas (s. 293–300). London & New York: Routledge. 

 

Furlong, A. (2009a). Reconceptualizing youth and young adulthood. Teoksessa Furlong, 

A. (toim.), Handbook of youth and young adulthood. New perspectives and agendas (s. 1–

2). London & New York: Routledge. 

 

Furlong, A. (2009b). Civic engagement and disengagement. Teoksessa Furlong, A. (toim.), 

Handbook of youth and young adulthood. New perspectives and agendas (s. 291–292). 

London & New York: Routledge. 

 

Haapanen, P. (1996). Roomalaisten korkein taito. Johdanto antiikin retoriikkaan. 

Teoksessa Palonen, K. & Summa, H. (toim.), Pelkkää retoriikkaa (s. 23–50). Tampere: 

Vastapaino. 

 

Hankala, M. (2011). Sanomalehdellä aktiiviseksi kansalaiseksi? Näkökulmia nuorten 

sanomalehtien lukijuuteen ja koulun sanomalehtiopetukseen. Humanistinen tiedekunta, 

Jyväskylän yliopisto. 

 

Harris, A. (2009). Young people, politics and citizenship. Teoksessa Furlong, A. (toim.), 

Handbook of youth and young adulthood. New perspectives and agendas (s. 301–306). 

London & New York: Routledge. 

 

Heinz, W. R. (2009). Youth transitions in an age of uncertainty. Teoksessa Furlong, A. 

(toim.), Handbook of youth and young adulthood. New perspectives and agendas (s. 3–13). 

London & New York: Routledge. 

 

Heiskala, R. (1990). Tulkinnan koeteltavuus ja aikakauslehtien analyysi. Teoksessa 

Mäkelä, K. (toim.), Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta (s. 242–263). Helsinki: 

Gaudeamus. 

 



 

 

78 

Helve, H. (1996). Values, world views and gender differences among young people. 

Teoksessa Helve, H. & Bynner, J. (toim.), Youth and Life Management. Research 

Perspectives (s. 171–187). Helsinki: Yliopistopaino. 

 

Helve, H. (2002). Arvot, muutos ja nuoret. Helsinki: Yliopistopaino. 

 

Hoikkala, T. (1990). Teun A. van Dijkin diskurssianalyysi. Teoksessa Mäkelä, K. (toim.), 

Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta (s. 142–161). Helsinki: Gaudeamus. 

 

Hoikkala, T. (1993). Katoaako kasvatus, himmeneekö aikuisuus? Aikuistumisen puhe ja 

kulttuurimallit. Helsinki: Gaudeamus. 

 

Hoikkala, T. & Paju, P. (2013). Apina pulpetissa: ysiluokan yhteisöllisyys. Helsinki: 

Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura. 

 

Hurrelmann, K. (1988). Social structure and personality development. The individual as a 

productive processor of reality. Cambridge University Press. 

 

Hurrelmann, K. (1989). The Social World of Adolescents: A Sociological Perspective. 

Teoksessa Hurrelmann, K. & Engel, U. (toim.), The Social World of Adolescents. 

International Perspectives (s. 3–26). Berlin: Walter de Gruyter. 

 

Häkkinen, A., Ojajärvi, A., Puuronen, A. & Salasuo, M. (2012). Sukupolvien väliset 

suhteet nuoren terveystottumusten suuntaajina. Teoksessa Myllyniemi, S. (toim.), 

Monipolvinen hyvinvointi. Nuorisobarometri 2012 (s. 186–200). Helsinki: 

Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 127. 

 

Jokinen, K. & Pohjola, K. (2007). Lasten media ja toimijuus. Teoksessa Gretschel, A. & 

Kiilakoski, T. (toim.), Lasten ja nuorten kunta (s. 177–192). Helsinki: 

Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 77. 

 

Kakkuri-Knuuttila, M-L. (1998a). Johdanto: Argumentoinnin mestari tuntee taitonsa. 

Teoksessa Kakkuri-Knuuttila, M-L. (toim.), Argumentti ja kritiikki. Lukemisen, keskustelun 

ja vakuuttamisen taidot (s. 15–23). Helsinki: Gaudeamus. 

 



 

 

79 

Kakkuri-Knuuttila, M-L. (1998b). Retoriikka. Teoksessa Kakkuri-Knuuttila, M-L. (toim.), 

Argumentti ja kritiikki. Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot (s. 233–272). 

Helsinki: Gaudeamus. 

 

Kakkuri-Knuuttila, M-L. & Halonen, I. (1998). Argumentaatioanalyysi ja hyvän 

argumentin ehdot. Teoksessa Kakkuri-Knuuttila, M-L. (toim.), Argumentti ja kritiikki. 

Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot (s. 60–113). Helsinki: Gaudeamus. 

 

Kakkuri-Knuuttila, M-L. & Ylikoski, P. (1998). Merkitys ja tulkinta. Teoksessa Kakkuri-

Knuuttila, M-L. (toim.), Argumentti ja kritiikki. Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen 

taidot (s. 24–33). Helsinki: Gaudeamus. 

 

Kallio, E. (2005). Kasvatus hajoavassa ajassa. Nuorten arvot ja moraalikasvatuksen 

mahdollisuudet. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. 

 

Kallio, K. P. (2010). Lasten ja nuorten epäsuoran kohtaamisen etiikka. Teoksessa 

Lagström, H., Pösö, T., Rutanen, N. & Vehkalahti, K. (toim.), Lasten ja nuorten 

tutkimuksen etiikka (s. 163–187). Helsinki: Nuorisotutkimusseura/ 

Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 101. 

 

Kallio, K. P., Stenvall, E., Bäcklund, P. & Häkli, J. (2013). Arjen osallisuuden tukeminen 

syrjäytymisen ehkäisemisen välineenä. Teoksessa Reivinen, J. & Vähäkylä, K. (toim.), 

Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen, s. 69–87. Helsinki: 

Gaudeamus Oy. 

 

Karjalainen, M. (2008). Yläkoululaiset tekstin rakentajina. Teoksessa Routarinne, S. & 

Uusi-Hallila, T. (toim.) Nuoret kielikuvassa. Kouluikäisten kieli 2000-luvulla (s. 290–306). 

Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura. 

 

Karlsson, L. (2012). Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen ja toiminnan poluilla. Teoksessa 

Karlsson, L. & Karimäki, R. (toim.), Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja 

toimintaan (s. 17–63). Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura. 

 

Kasurinen, H. (1996). Adolescents' ideas about their future in a changing society. 

Teoksessa Helve, H. & Bynner, J. (toim.), Youth and Life Management. Research 



 

 

80 

Perspectives (s. 241–252). Helsinki: Yliopistopaino. 

 

Kiilakoski, T. (2007). Johdanto: Lapset ja nuoret kuntalaisina. Teoksessa A. Gretschel & 

T. Kiilakoski (toim.), Lasten ja nuorten kunta (s. 8–23). Helsinki: 

Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura. 

 

Kiilakoski, T., Nivala, E., Ryynänen, A., Gretschel, A., Matthies, A-L., Mäntylä, N., 

Gellin, M., Jokinen, K. & Lundbom, P. (2012). Demokratiaremontin työkaluja. Teoksessa 

Gretschel, A. & Kiilakoski, T. (toim.), Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-

luvun alussa (s. 249–296). Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, 

julkaisuja 118. 

 

Kinney, L. (2005). Small voices... powerful messages. Teoksessa Clark, A., Kjørholt, A. T. 

& Moss, P. (toim.), Beyond listening. Children's perspectives on early childhood services 

(s. 111–128). Bristol: Policy Press. 

 

Kjørholt, A. T., Moss, P. & Clark, A. (2005). Beyond listening: future prospects. 

Teoksessa Clark, A., Kjørholt, A. T. & Moss, P. (toim.), Beyond listening. Children's 

perspectives on early childhood services (s. 175–187). Bristol: Policy Press. 

 

Kortteinen, M. & Elovainio, M. (2012). Millä tavoin huono-osaisuus periytyy? Teoksessa 

Myllyniemi, S. (toim.), Monipolvinen hyvinvointi. Nuorisobarometri 2012 (s. 153–167). 

Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 127. 

 

Kuusisto, E. & Pessi, A. B. (2012). Vapaaehtoistoiminta nuorten mielikuvissa ja 

motiiveissa. Teoksessa Myllyniemi, S. (toim.), Monipolvinen hyvinvointi. 

Nuorisobarometri 2012 (s. 168–179). Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ 

Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 127. 

 

Lagrée, J. C. (1996). Youth in Europe. Teoksessa Helve, H. & Bynner, J. (toim.), Youth 

and Life Management. Research Perspectives (s. 152–170). Helsinki: Yliopistopaino. 

 

Lahikainen, A. R., Hietala, P., Inkinen, T., Kangassalo, M., Kivimäki, R. & Mäyrä, F. 

(2005). Tulevaisuus ja lasten mediamaailma. Teoksessa Lahikainen, A. R., Hietala, P., 

Inkinen, T., Kangassalo, M., Kivimäki, R. & Mäyrä, F. (toim.), Lapsuus mediamaailmassa. 



 

 

81 

Näkökulmia lasten tietoyhteiskuntaan (s. 200–210). Helsinki: Gaudeamus. 

 

Laine, T. (2010). Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. 

Teoksessa Aaltola, J. & Valli, R. (toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia 

aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (s. 

28–45). Jyväskylä: PS-Kustannus. 

 

Lapsen oikeuksien sopimus 1989. www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-lyhennettyna/ 

sekä https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/mika-on-lapsen-oikeuksien-sopimus/ (viitattu 

13.8.2014). 

 

Leiwo, M. & Pietikäinen, S. (1996). Kieli vuorovaikutuksen ja vallankäytön välineenä. 

Teoksessa Palonen, K. & Summa, H. (toim.), Pelkkää retoriikkaa (s. 85–108). Tampere: 

Vastapaino. 

 

Lukukeskus 2015. 10+1 faktaa lukemisesta 2015. http://www.lukukeskus.fi/wp-content/  

uploads/2015/03/10-FAKTAA-2015-final.pdf (viitattu 20.3.2015). 

 

Lundbom, P. & Eskelinen, T. (2012). Vapaaehtoisuutta vailla vertaa? Teoksessa 

Myllyniemi, S. (toim.), Monipolvinen hyvinvointi. Nuorisobarometri 2012 (s. 180–185). 

Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 127. 

 

Luukka, M-R. (2000). Näkökulma luo kohteen: diskurssintutkimuksen taustaoletukset. 

Teoksessa Sajavaara, K. & Piirainen-Marsh, A. (toim.), Kieli, diskurssi & yhteisö (s. 133– 

160). Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus. 

 

Luukka, M-R., Pöyhönen, S., Huhta, A., Taalas, P., Tarnanen, M. & Keränen, A. (2008). 

Maailma muuttuu – mitä tekee koulu? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet 

koulussa ja vapaa-ajalla. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus. 

 

Metsämuuronen, J. (2006). Laadullisen tutkimuksen perusteet. Teoksessa Metsämuuronen, 

J. (toim.) Laadullinen tutkimuksen käsikirja (s. 79–147). Helsinki: International Methelp 

ky. 

 

 



 

 

82 

Mikkonen, I. (2010). ”Olen sitä mieltä, että...” Lukiolaisten yleisönosastotekstien rakenne 

ja argumentointi. Humanistinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto. 

 

Moss, P., Clark, A. & Kjørholt, A. T. (2005). Introduction. Teoksessa Clark, A., Kjørholt, 

A. T. & Moss, P. (toim.), Beyond listening. Children's perspectives on early childhood 

services (s. 1–16). Bristol: Policy Press. 

 

Mäkelä, J. & Sajaniemi, N. (2013). Vertaissuhteet muovaavat lapsen aivoja. Teoksessa 

Reivinen, J. & Vähäkylä, K. (toim.), Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja 

syrjäytyminen (s. 37–49). Helsinki: Gaudeamus Oy. 

 

Mäkelä, K. (1990). Kvalitatiivisen analyysin arviointiperusteet. Teoksessa Mäkelä, K. 

(toim.), Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta (s. 42–61). Helsinki: Gaudeamus. 

 

Mäki-Kulmala, A. (1989). Nuoruus on nuoruus. Helsinki: Tutkijaliitto. 

 

Nuorisobarometri (2012) = Myllyniemi, S. (toim.), Monipolvinen hyvinvointi. 

Nuorisobarometri 2012. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, 

julkaisuja 127. 

 

Palonen, K. & Summa, H. (1996). Johdanto: Retorinen käänne? Teoksessa Palonen, K. & 

Summa, H. (toim.), Pelkkää retoriikkaa (s. 7–19). Tampere: Vastapaino. 

 

Perelman, C. (1996). Retoriikan valtakunta. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Perelman, C. & Olbrechts-Tyteca, L. (1971). The New Rhetoric. A Treatise on 

Argumentation. University of Notre Dame Press. 

 

Pisa 2012. Ensituloksia. Toim. Kupari, P., Välijärvi, J., Andersson, L., Arffman, I., 

Nissinen, K., Puhakka, E. & Vettenranta, J. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 

2013: 20. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/okm 

20.pdf?lang=fi (viitattu 19.3.2015). 

 

POPS 2004 = Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004). Opetushallitus. 

 



 

 

83 

Puro, J-P. (2005). Retoriikan historia. Helsinki: WSOY. 

 

Puuronen, V. (2006). Nuorisotutkimus. Tampere: Vastapaino. 

 

Pyörälä, E. (1995). Kvalitatiivisen tutkimuksen metodologiaa. Teoksessa Leskinen, J. 

(toim.), Laadullisen tutkimuksen risteysasemalla (s. 11–25). Helsinki: 

Kuluttajatutkimuskeskus. 

 

Reivinen, J. (2013). Johdanto: Yksin vai yhdessä eteenpäin? Teoksessa Reivinen, J. & 

Vähäkylä, K. (toim.), Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen (s. 

7–20). Helsinki: Gaudeamus Oy. 

 

Ruoppila, I. (1997). Lapsuudesta nuoruuteen. Johdanto. Teoksessa Lyytinen, P., 

Korkiakangas, M. & Lyytinen, H. (toim.), Näkökulmia kehityspsykologiaan. Kehitys 

kontekstissaan (s. 158–167). Helsinki: WSOY. 

 

Sihvola, J. (1997). Selitykset. Teoksessa Aristoteles, Retoriikka ja Runousoppi (s. 193–

233). Helsinki: Gaudeamus. 

 

Sinclair, R. (2004). Participation on Practise: Making it Meaningful, Effective and 

Sustainable. Children & Society 18(2): 106–118. 

 

Sulkunen, P. (1994). Sosiologian avaimet – näkökulmia yhteiskuntaan. Porvoo: WSOY. 

 

Summa, H. (1996). Kolme näkökulmaa uuteen retoriikkaan. Burke, Perelman, Toulmin ja 

retoriikan kunnianpalautus. Teoksessa Palonen, K. & Summa, H. (toim.), Pelkkää 

retoriikkaa (s. 51–83). Tampere: Vastapaino. 

 

Suoninen, A. (2012). Lasten mediabarometri 2012. 10–12-vuotiaiden tyttöjen ja poikien 

mediankäyttö. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura. 

 

Suoninen, A., Kupari, P. & Törmäkangas, K. (2010). Nuorten yhteiskunnalliset tiedot, 

osallistuminen ja asenteet. Kansainvälisen ICCS 2009 -tutkimuksen päätulokset. 

Jyväskylän yliopisto. 

 



 

 

84 

Sääskilahti, M. (2006). Vapise, kuningas Alkoholi. Alkoholivalistuksen tekstilaji ja sen 

muuttuminen vuosien 1755 ja 2001 välisenä aikana. Suomen kielen, 

informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos, Oulun yliopisto. 

 

Thomas, N. & Percy-Smith, B. (2010). Introduction. Teoksessa Percy-Smith, B. & 

Thomas, N. (toim.), A Handbook of Children and Young People's Participation. 

Perspectives from theory and practice (s. 1–7). Oxon: Routledge. 

 

Tomperi, T. (2012). Nuorten perhetausta ja politisoituminen Nuorisobarometrin valossa. 

Teoksessa Myllyniemi, S. (toim.), Monipolvinen hyvinvointi. Nuorisobarometri 2012 (s. 

128–152). Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 127. 

 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2002). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: 

Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

 

Vahala, L. (2008). Jäntevyyttä yläkoulun kirjoittamispolkuun. Teoksessa Routarinne, S. & 

Uusi-Hallila, T. (toim.) Nuoret kielikuvassa. Kouluikäisten kieli 2000-luvulla (s. 307–310). 

Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura. 

 

Ylikoski, P. (1998). Kuinka argumentti voi epäonnistua? Teoksessa Kakkuri-Knuuttila, M-

L. (toim.), Argumentti ja kritiikki. Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot (s. 158–

175). Helsinki: Gaudeamus. 

 

Wyn, J. (2009). Educating for late modernity. Teoksessa Furlong, A. (toim.), Handbook of 

youth and young adulthood. New perspectives and agendas (s. 97–104). London & New 

York: Routledge. 

 

 

 

 

Sähköpostihaastattelut 

Petteri Holma, Lapin Kansan pääkirjoitustoimittaja, 26.2.2014 

Anna Mikkonen, Kalevan Lukijalta-sivun toimittaja, 27.2.2014 

Juha Ranta, Aamulehden Lukijalta-sivun toimittaja, 17.3.2014 

Markku Rönty, Helsingin Sanomien Nuorten postista vastaava toimittaja, 19.3.2014 


