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1. Johdanto
Tila, paikka, ja niiden käyttäjät, ovat sekä maantieteellisen tutkimuksen perinteisiä ja
keskeisiä käsitteitä että tarkastelun kohteita. Tilan kokemista, tilan representaatiota, ja
sen erilaisia käyttötapoja, on varsinkin ihmismaantieteessä tutkittu enemmissä määrin
1990- luvulta alkaen (Kuusisto-Arponen & Tani 2009: 51; Holloway & Hubbard 2001:
8-12). Erityisesti sosiaalisen tilan tutkiminen on viimeisten vuosikymmenien aikana
liittynyt vahvasti kulttuurimaantieteelliseen tutkimukseen. Samalla kun julkisen tilan
koetaan ja nähdään supistuvan ympäriltämme (Koskela 2009; Malone 2002), muuttuvan
yhä enemmän jonkin tekijän hallitsemaksi ja kontrolloimaksi puolijulkiseksi tilaksi,
muuttuvat myös tilan käyttäjien roolit ja merkitykset.
Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella nuoria tilan käyttäjinä, kiinnittäen
huomiota erityisesti nuorten vapaa-ajan tilankäyttöön. Nuoria erityisenä tilankäyttäjä
ryhmänä, on maantieteessä tutkittu varsin paljon erityisesti 1990-luvulta lähtien
(Kuusisto-Arponen & Tani 2009: 51). Esimerkiksi nuorten suhde heidän käyttämiinsä
tiloihin ja paikkoihin, sekä niiden vaikutus nuoren oman identiteetin rakentajana, on
ollut tärkeä kulttuurimaantieteellinen tarkastelukohde (Valentine 1998; Hopkins 2010).
Maantieteellisessä tutkimuksessa huomiota on kiinnitetty varsinkin julkisen tilan, eli
kaikille käyttäjille avoimena koetun tilan, tarkasteluun jo 1950-luvulta lähtien (Mitchell
& Staeheli 2009). Tärkeä tutkimuskohde kulttuuri- sekä ihmismaantieteellisessä
tutkimuksessa on ollut julkinen kaupunkitila erilaisine käyttäjäryhmineen, sekä
varsinkin tilassa tapahtuva marginalisoituminen ja tilasta ulossulkeminen (Sibley 1995;
Kopomaa 1997; Mitchell 2003). Nuorten tilankäytön tutkimuksissa huomiota on
kiinnitetty varsinkin nuorten oleskeluun, niin sanottuun ”hengailun maantieteeseen”,
julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa, joista varsinkin erilaisten kauppa- sekä
ostoskeskusten on nähty kehittyneen nuorten käyttämiksi tiloiksi (Semi 2011; Tani
2011).
Tutkielmani aihe ja kohderyhmä tarkentui itselleni vuoden 2014 aikana, jolloin
työskentelin iltaisin nuoriso-ohjaajana kahdella Oulun nuorisotalolla. Keskustellessani
nuorisotaloilla

käyneiden

nuorten

kanssa,

ilmeni

keskusteluissa

nuorten

tyytymättömyyttä nuorille suunnattujen vapaa-ajan tilojen vähäisyyteen. Työsuhteeni
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aikana Pateniemen nuorisotalona toiminut Honkapirtti joutui myös purku-uhan alle
(Laine 2013), ja lopulta Pateniemen alueen nuorisotila jouduttiin muuttamaan uuteen
paikkaan Pateniemen yläkoulun tiloihin. Tällöin mieleeni alkoi selkiintyä pro gradu tutkielman aihe, jossa tarkastelisin nuorisotalojen merkitystä ja asemaa nuorten vapaaajan tilankäytössä. Halusin saada lisää tietoa nuorten käyttämistä vapaa-ajan tiloista-, ja
siitä, miten tärkeänä osana vapaa-aikaansa nuorisotaloilla käyvät nuoret pitävät oman
asuinalueen läheisyydessä sijaitsevaa nuorisotaloa. Lopulta tutkielmassa tarkasteltaviksi
nuorten

käyttämiksi

nuorisotaloiksi

valikoituivat

kolme

Oulun

nuorisotaloa:

Pateniemen, Rajakylän sekä Ritaharjun nuorisotalot. Tutkielman tutkimusmenetelminä
käytetään rinnakkain puolistrukturoitua survey-kyselylomaketta sekä focus groupteemahaastattelua.

Tutkielman

analyysimenetelmänä

on

aineistolähtöinen

sisällönanalyysi.
Tutkielman tutkimuskysymyksiksi tarkentui lopulta kaksi laajempaa kysymystä:
1. Missä sijaitsevat nuorten vapaa-ajan tilat ja paikat, sekä mitkä tekijät
määrittävät niiden valintaa ja käyttöä?
2. Mikä on nuorisotalotoiminnan rooli ja merkitys nuorten vapaa-ajan
tilankäytössä?
Tutkimusta varten hankitun tutkimusaineiston ja sen analyysin avulla tutkielma pyrkii
myös vastaamaan siihen, kokevatko nuoret nuorisotalotoiminnan tekemisen vai
olemisen tilana, sekä ilmeneekö vapaa-ajan tilojen ja paikkojen osalta vaihtelua kolmen
eri asuinalueen nuorisotalojen nuorten välillä.
Seuraavassa tarkastellaan ensin nuoruuden ja nuorisotyön käsitteitä sekä
nuorisotyön eri muotojen, tehtävien ja merkitysten syntymistä. Tämän jälkeen
tarkastellaan nuorten vapaa-ajan tilankäytön ominaispiirteitä sekä julkisen ja
puolijulkisen tilan yhteiskunnallista rakentumista varsinkin kaupunkiympäristöissä.
Lopuksi esitellään tutkielman aineisto, tulosten analysointi sekä tutkielman pohdinta.
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2. Nuori ja nuoruus
On hyvin vaikeaa määritellä nuoruutta niin käsitteenä, kuin myös tarkoin rajattuna
ajanjaksona ihmisen elämässä. Nuoruuden nähdään usein yleisesti tarkoittavan
ikävaihetta, joka sijoittuu lapsuuden ja aikuisuuden väliin. Nuoruuden, kuten myös
lapsuuden sekä aikuisuuden, kokeminen on aina hyvin yksilöllistä, jolloin tarkan
rajauksen määritteleminen nuoruuden käsitteelle on hankalaa (Allianssi ry 2012: 9).
Nuoruutta tutkivasta kirjallisuudesta löytyy kuitenkin useita erilaisia määritelmiä ja
kuvauksia nuoruuden ikävaiheesta, sekä nuoruuden jaottelusta erilaisiin vaiheisiin
esimerkiksi ikäluokittain.
Kenties kansainvälisimmän määritelmän nuorelle ja nuoruudelle tarjoaa vuoden
1969 UNESCO:n 2.nuorisoraportti, joka määrittelee nuoret neljän eri määritelmän
mukaan (Cederlöf 1998: 28). UNESCO, eli Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-,
tiede- ja kulttuurijärjestö (UNESCO 2015), määrittelee nuoriksi: a) 15-25-vuotiaat, b)
koululaiset, opiskelijat ja sellaiset, jotka eivät ole vielä aloittaneet työtä eivätkä
perustaneet omaa taloutta, c) nuorisolle tunnusomaisen mielenlaadun omaavat ihmiset
sekä, d) ne, joille yhteiskunta tuon aseman osoittaa. Viimeinen yllä olevista
määritelmistä ilmenee Suomessa esimerkiksi nuorisolakia sovellettaessa, joka määrittää
nuoriksi 7-28-vuotiaat (L27.1.2006/7).
Lastensuojelulaissa (L13.4.2007/417) taas kaikkia alle 18-vuotiaita pidetään
lapsina, ja 18-20-vuotiaita nuorina. Cederlöf (1998: 28) viittaa nuoruutta ja nuorisotyötä
tutkineen professori Matti Telemäen näkemykseen, jonka mukaan nuoruus nähdään
yleisesti elämänvaiheena, jonka aikana ihminen vähitellen kiinnittyy ympäröivään
yhteiskuntaan sen täysivaltaisena jäsenenä. Nuorisotyön kannalta nuoriksi luokitellaan
tällöin alle 29-vuotiaat, joiden ei nähdä vielä kiinnittyneen yhteiskuntaan sen
täysivaltaisina jäseninä, kuten sijoittumalla työelämään tai perustamalla omaa taloutta
(Mikkola 1987: 21; Cederlöf 1998: 28). Cederlöfin (1998: 28) mukaan Telemäki on
tarkastellut nuoruuden käsitettä neljän eri alajaottelun avulla. Niiden mukaan Telemäki
määrittää alle 7-vuotiaat lapsiksi, alle 15-vuotiaat varhaisnuoriksi, alle 18-vuotiaat
nuoriksi, ja alle 29-vuotiaat nuoriksi aikuisiksi.
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2.1 Nuoruus kronologisesti, biologisesti, psykologisesti sekä sosiologisesti
tarkasteltuna
Nuoruutta voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. Sitä voidaan tarkastella
esimerkiksi kronologisesti, biologisesti, psykologisesti ja sosiologisesti. Nämä kaikki
liittyvät osaltaan nuoruuden piirteisiin ja kehitykseen. Kronologisella iällä tarkoitetaan
elinajan mittaa, eli ihmisen ikää. Kronologinen ikä vaikuttaa suoraan nuorten
arkielämään esimerkiksi koulutuksen kautta, kun lapset ja nuoret sijoitetaan pääosin iän
mukaan eri luokka-asteille. Myös erilaiset yhteiskunnan sallimat ja määrittämät
oikeudet, kuten oikeus äänestää vaaleissa, ostaa alkoholia, suorittaa ajokortti tai mennä
naimisiin, vaativat erilaisia ikäkriteerejä (Rantamaa 2001: 52-53; Hopkins 2010: 2).
Biologisesti tarkasteltuna nuoruus nähdään siirtymävaiheena lapsesta aikuiseksi, jonka
aikana ihminen kehittyy fyysisesti sekä fysiologisesti. Nuoruuden fysiologisiin
muutoksiin kuuluu vahvana osana puberteetti, eli murrosikä, jonka aikana ihminen
saavuttaa sukukypsyyden kehittymällä biologisesti aikuiseksi (Telemäki 1989: 45;
Rantamaa 2001:55; Nurmi ym. 2006: 124-125). Yllä mainitut kronologinen ja
biologinen ikä eivät suinkaan vastaa toisiaan. Ihmisen fysiologinen kehitys on hyvin
yksilökohtaista, jolloin kronologiselta iältään samanikäiset voivat olla biologisesti eri
vaiheissa kehitystään (Rantamaa 2001: 55).
Nuoruusvaiheeseen kuuluvat myös vahvasti psykologiset ja sosiaaliset muutokset.
Nuoruuteen liittyvät psykologiset muutokset muovaavat ihmisen persoonallisuutta.
Nuoruuteen liittyviä psykologisia muutoksia ovat esimerkiksi kodista ja vanhemmista
irtautuminen, jonka aikana nuori luo itsenäisempää suhdetta vanhempiin ja nuoren
kiinnostuksen kohteet suuntautuvat kodin ulkopuolelle (Aalberg 1991: 233-235;
Koskiniemi 2011: 8). Telemäki (1989: 49) kuvaa nuoruutta vaiheena, jossa ”vanha ja
uusi ottavat toisistaan mittaa, traditio ja uuden luominen ovat keskenään kilpasilla”.
Nuoruudelle onkin yleistä nuoren oman identiteetin rakentuminen, vastauksen etsiminen
kysymykseen:

”kuka

minä olen?”.

Kemppinen (1999:

101)

nostaa nuoren

psykologisesta kehityksestä esiin identiteettikriisin, jonka hän määrittelee sijoittuvan
12-17-ikävuoden välille. Identiteettikriisillä Kemppinen kuvaa nuoren vaikeutta
ymmärtää omia tunteitaan, jotka hyvin usein nuoruudessa tuntuvat vaihtelevan. Nuoren
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murrosikään kuuluvatkin usein erilaiset tunnemyrskyt vaihteluineen, sekä itsenäisyyden
etsiminen kokeilujen kautta, jolloin nuori on altis erilaisille houkutuksille (Kemppinen
1999: 100-101). Nuoruuden psykologinen kehitys ei tapahdu hetkessä, vaan siihen
liittyy erilaisia vaiheita nuoren luodessa omaa persoonaansa (Aalberg 1991: 233-235).
Ikää voidaan tarkastella myös sosiaalisen elämän näkökulmasta. Rantamaa (2001:
58-59) viittaa sosiaalisella iällä esimerkiksi yksilön tai ryhmän sosiaaliseen asemaan
yhteiskunnassa, sekä pohtii ikään liittyviä rooliodotuksia, joita eri ikäisille luodaan.
Esimerkkinä nuoren yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta roolista käy koululaisen ja
opiskelijan rooli. Myös Hopkins (2010: 2) kuvaa sosiaalisen iän koostuvan erilaisista
sosiaalisista arvoista, ennakko-odotuksista ja ennakoidusta käytöksestä, joita pidetään
eri ikäryhmiin kuuluviksi ominaisuuksiksi. Sosiaalisesta iästä puhuttaessa luodaan
helposti ennakko-odotuksia eri-ikäisten käytökselle ja toiminnoille, kuten nuorten
kapinoivalle luonteelle aikuisia kohtaan. Lefebvre (1991) on pohtinut sosiaalisen
ryhmän syntymistä ja sen edellytyksiä. Lefebvren (1991: 416) mukaan sosiaalisen
ryhmän syntyminen ja tunnustaminen edellyttää aina jonkin tilan luomista, sekä sen
hallintaa.
Nuoruuden sosiaalista elämää korostaa myös sosiaalisten suhteiden muutos. Nuori
kokee nuoruuden ikävaiheen aikana esimerkiksi itsenäistymistä, etsii sosiaalista seuraa
vertaisistaan nuorista, sekä luo uusia kaverisuhteita ja kaveripiirejä (Nurmi ym. 2006:
130). Telemäen (1989: 58) mukaan kaveriryhmään pääseminen ja liittyminen
keventävät perheen ja ympäröivän yhteiskunnan vastahakoisuutta, auttavat nuoren
itsenäistymisessä, sekä liittävät nuorta vähitellen osaksi yhteiskuntaan.
Nuoruuteen liittyviä biologisia, psykologisia, sekä sosiaalisia vaiheita ja
kehityksiä, on koonnut hyvin yhteen Jan-Erik Nurmi ym. (2006) teoksessaan ”Ihmisen
psykologinen kehitys”. Nuoruuden aikana yksilö kasvaa fyysisesti kohti aikuisuutta,
kokee

sosiaalista

ja

psykologista

itsenäistymistä,

kuten

itsenäistymistä

lapsuudenperheestään sekä aikuisuuden roolien hetkittäistä omaksumista, laajentaa
omaa sosiaalista kenttää esimerkiksi kaverisuhteiden kautta, sekä kehittää omaa
ajattelutaitoaan ja henkilökohtaista identiteettiään (Nurmi ym. 2006: 124, 126).
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2.2 Kulttuurisidonnainen nuoruus
Vaikka nuoruutta voidaan tarkastella yllä olevin määritelmin, kuten biologisesti ja
psykologisesti kehittyvänä, on se myös käsitteenä kulttuurisidonnainen. Tarkastelen
nuoruuden kulttuurisidonnaisuutta sen kautta, miten nuoruus koetaan ikävaiheena nykyyhteiskunnassa, ja kuinka nuoruus ikävaiheena on muuttunut varsinkin länsimaisen
yhteiskunnan muutosten mukana. Nuoruus omana elämänvaiheena, käsitteenä, ja
kokonaisuutena, on syntynyt yhteiskunnan muutoksien mukana vasta 1900-luvun
jälkipuoliskolla (Valentine 2004: 5-6; Isotalo & Ringman 2012: 16-17). Nuoruuden
syntymiseen ja kehitykseen vaikuttivat 1900-luvun teollistuminen, kaupungistuminen,
elintason nouseminen, nuorten kouluttautuminen sekä lisääntynyt vapaa-aika. Valentine
(2004: 5-6) nostaa esille 1950-luvulla syntyneen muutoksen kaupallisessa tuotannossa
ja kulutuksessa. Tällöin erilaisia tuotteita, lehtiä ja palveluita suunnattiin teini-ikäisille
kuluttajille. Vähitellen nuorista alkoi muotoutua oma ikäryhmä lapsuuden ja
aikuisuuden väliin. Nuoruutta ei kuitenkaan voi kuvata yhtenä homogeenisena ryhmänä,
vaan määrittely on aina aika- ja kulttuurisidonnaista. Isotalo ja Ringman (2012: 17)
mainitsevat esimerkkinä 1950-luvun tanssilavakulttuurin ja nykyisen klubikulttuurin, ja
niihin liittyvien nuorisokulttuurien eroavaisuudet. Yhtenä, varsinkin länsimaisen
yhteiskunnan, kulttuurisidonnaisena vaikutuksena nuorten elämismaailmaan on
tietotekniikan nopea kehitys. Eri medioiden välityksellä nuoret vastaanottavat tietoa ja
nuorisokulttuurisia virtauksia ympäröivästä maailmastaan. Puuronen (2006: 122-123)
nostaa esille internetin yhä kasvavan vaikutuksen nuorisokulttuureihin. Medialla on
kyky luokitella ja määritellä kulttuurillisia ilmiöitä, ja internet toimii kulttuurin yhtenä
välityskanavana.
Lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden rajat ovat hämärtyneet nykyisessä
yhteiskunnassa (Kemppinen 1999: 38). Nuoruuden on koettu ikävaiheena pidentyvän.
Yhä nuoremmalla iällä halutaan olla kulttuurisesti nuoria lapsen sijaan, ja samaan
aikaan aikuistumiseen siirtymien, esimerkiksi koulutuksen päättämisellä ja työelämään
siirtymisellä, nähdään tapahtuvan iällisesti vanhempana kuin aiempien sukupolvien
tapauksessa (Myllyniemi& Berg 2012: 14). Myllyniemi ja Berg (2012) ovat tutkineet
nuorten vapaa-aikaa ja siihen liittyviä tekijöitä teoksessaan ”Nuoria liikkeellä! –
Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013”, jossa tutkimuksen perusjoukkona olivat 7-29-

10

vuotiaat Suomessa asuvat lapset ja nuoret. Tutkimukseen osallistui 1205 haastateltavaa.
Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa 7-29-vuotiaiden haastateltavien kokemuksia
omasta iästään, eli kokevatko he itsensä lapsiksi, nuoriksi vai aikuisiksi. Tutkimuksen
tuloksista käy selväksi, että siirtymä lapsuudesta nuoruuden kokemiseen tapahtui
vastaajien mukaan 10-12-vuotiaana. Tulosten mukaan alle 10-vuotiaat kokivat itsensä
suurelta osin lapseksi, 10-vuotiaista 53 %, ja 12-vuotiaista luku oli enää 20 %.
Tutkimuksen mukaan selkeitä eroja sukupuolten välillä ei ollut havaittavissa
(Myllyniemi & Berg 2012: 14-15). Koettu siirtymä nuoresta aikuiseksi tapahtuu
tutkimuksen mukaan noin 20-vuotiaille ja siitä eteenpäin. Tutkimuksessa 20-vuotiaista
21 % piti itseään aikuisena, kun 21-vuotiaista osuus kattoi jo yli 50 %. Poikien muutos
nuoresta aikuiseksi ei ole tutkimuksen mukaan yhtä jyrkkärajaista kuin saman ikäisten
tyttöjen muutos, ja esimerkiksi 25-29-vuotiaista pojista joka neljäs kuvaili itseään
enemmän nuoreksi kuin aikuiseksi (Myllyniemi & Berg 2012: 16). Kyselyn tulosten
mukaan nuoruus kestäisi tällöin vain noin kymmenisen vuotta. Koska tutkimuksessa
käytettiin karkeaa jakoa vain lapsen, nuoren ja aikuisuuden käsitteisiin, eikä käytetty
esimerkiksi nuoruuden eri alajaotteluita, pitää tuloksiin suhtautua kriittisesti.
Esimerkiksi tutkimuksessa vaihtoehtoisesti käytettävä määritelmä ”nuori aikuinen”,
voisi nostaa tutkimuksen mukaan nuoruuden kokemista vanhempiin ikäluokkiin
(Myllyniemi & Berg 2012: 16).
Kuten yllä on tullut selväksi, on nuoruus käsitteenä hyvin monialainen, aika- ja
kulttuurisidonnainen, sekä vaikeasti määriteltävä. Tässä tutkielmassa perusjoukkoon
kuuluvat Oulun Pateniemen, Ritaharjun ja Rajakylän nuorisotaloilla käyvät nuoret,
jolloin haastattelujen kohderyhmänä ovat 13-17-vuotiaat nuoret.

2.3 Vapaa-aika
Myös vapaa-aika on vaikea selittää selkeästi ja yksiselitteisesti. Se on myös muuttunut
historian kuluessa hyvin erilaiseksi. Esimerkiksi II-maailmansodan jälkeen vapaa-ajan
on koettu monipuolistuneen ja kaupallistuneen, kun tekniikan ja talouden kehittyminen,
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sekä sosiaaliset muutokset yhteiskunnassa, ovat muuttaneet vapaa-aikaa (Heinonen
2008). Lyhyesti ja karkeasti määriteltynä vapaa-ajalla on tarkoitettu perinteisesti työstä
vapaata, yksilön henkilökohtaista aikaa. Vapaa-aikaan kuuluu myös oleellisena osana
valinnanvapaus, yksilön vapaasti ohjelmoitava aika ja spontaaniuden mahdollisuus
toiminnan toteuttamiselle (Juuti 1996: 203-205). Vapaa-ajan merkitys ja sen
erilaisuudet ovat hyvin yksilöllisiä.
Nuoren vapaa-ajalla on yleisesti tarkoitettu koulun ja työelämän ulkopuolista
arkea. Nuorten vapaa-aikaan kuuluu tutkimusten mukaan tärkeimpänä ystävien
näkeminen ja heidän kanssaan vietettävä aika (Allianssi ry 2012: 13). Myllyniemen ja
Bergin (2012) tutkimuksessa selvitettiin lasten ja nuorten yleisimpiä vapaa-ajan
tapaamispaikkoja eri ikäluokissa. Yleisimpinä vapaa-ajan tapaamispaikkoina koko
haastattelujoukolle esiintyivät internet, sekä oma tai kaverin koti. Tapaamispaikat
vaihtelivat kuitenkin ikäluokkia tarkastellen. Alle 10-vuotiaille yleisin tapaamispaikka
oli oma tai kaverin koti, kun taas internet nousi yleisimmäksi tapaamispaikaksi 15-19vuotiaiden ikäryhmissä. Tutkimuksen mukaan nuorten keskinäinen tapaaminen kaduilla
ja kaupunkitiloissa oli tyypillisintä 15-19-vuotiaille nuorille. Tapaamispaikkoina olivat
myös erilaiset ostos- ja kauppaketjut sekä huoltoasemat. Nuorisotaloilla tapaavat
tutkimuksen mukaan eniten 10-14-vuotiaat nuoret (Myllyniemi & Berg 2012: 32).
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3. Nuorisotyö
Kuten edellisessä kappaleessa käsitellyt termit nuori ja nuoruus, myös nuorisotyö on
käsitteenä avara ja moniselitteinen. Käytännön nuorisotyölle on Suomessa luotu
ohjaavaksi ja määrittäväksi tekijäksi omat lait. Voimassaoleva Suomen nuorisolaki
määrittelee nuorisotyön työksi, jolla parannetaan nuorten elinoloja, luodaan edellytyksiä
nuorisotoiminnalle, tuetaan nuoren kasvua ja itsenäistymistä sekä suunnataan nuorille
elämäntaitoja parantavia ja syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä (L27.1.2006/72).
Nuorisolaissa ilmaistut nuorisotyön määritelmät eivät kuitenkaan yksin riitä
kuvaamaan nuorisotyötä toimialana. Nuorisotyön toimintamuodot ovat itsessään jo
hyvin laajat, ja nykyaikainen moniammatillinen yhteistyö muiden toimialojen kanssa
luo nuorisotyöstä entistä laajemman käsitteen tutkittavaksi. Seuraavassa käyn ensin läpi
nuorisotyön ja varsinkin nuorisotalotoiminnan kehitystä siihen muotoon, millaisena se
nykyaikana meille näyttäytyy. Tarkastelen lyhyesti myös nuorisotyöhön liittyvää
rahoitusta sekä nuorisotyöhön vaikuttavia lakeja, sekä lopuksi nuorisotyöhön liitettäviä
tehtäviä, tavoitteita, sekä sen vaikutuksia niin yksilöille kuin ympäröivälle
yhteiskunnalle.

3.1 Nuorisotyön historia sekä nuorisotalotoiminnan kehittyminen
Suomalaisen nuorisotyön alkujuuret ajoittuvat aina keskiajalle asti, jolloin erityisesti
kirkko ja seurakunta huolehtivat sen aikaisesta nuorisotyöstä, esimerkiksi rippileirien ja
pyhäkoulujen järjestämisellä. Ensimmäiset rippikoulut perustettiin 1700-luvun alussa ja
hieman myöhemmin syntyi myös ajatus pyhäkoulutoiminnan aloittamisesta. Näiden
tarkoituksena pidettiin yleisesti ottaen lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta (Nieminen
1995: 21-24). Perinteisen kristillisen kasvatuksen lisäksi, alkoi 1800-luvun aikana
syntyä myös erilaisten järjestöjen ja yhdistysten ylläpitämää nuorisotyötä. Nämä
ensimmäiset, niin sanotut nuorisoliikkeet, syntyivät usein nuorten itsensä keskuudessa,
ja niiden toiminta perustui täysin nuorten omaan vapaaehtoisuuteen vailla suurempia
velvoitteita (Nieminen 1995: 10-14).

13

Viimeistään 1900-luvun alkupuolella suomalainen nuorisotyö alkoi levitä laajemmalle,
luoden perustaa kunnallisen nuorisotyön syntymiselle. Sisällissodan johdosta Suomen
kansan ikärakenne oli varsin nuori. Esimerkiksi vuonna 1920, Suomen noin
kolmimiljoonaisesta väestöstä lähes 40 % olivat iältään alle 20-vuotiaita. Tällöin
valtiovallan huomio alkoi kiinnittyä uudella tavalla kasvavaan suomalaiseen nuorisoon
(Nieminen 1995: 154). Kunnallisen nuorisotoimen perusrakenne alkoi muotoutua 1900luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Suomessa oli jo aikaisemmin perustettu erilaisia
kasvatus- ja lastensuojelulautakuntia, joiden tehtävänä oli käsitellä pääosin lasten, mutta
myös nuorten, sosiaalisiin ongelmiin liittyviä asioita. Yhtenä hyvänä esimerkkinä
suomalaisen lastensuojelu- ja nuorisonhuoltotyön ensimmäisistä saavutuksista on
Kenraali Mannerheimin nimen mukaan vuonna 1920 perustettu Mannerheimin
lastensuojeluliitto (Nieminen 1995: 162).
Nuorisotyön tietynlaista irtaantumista omaksi kokonaisuudeksi on edesauttanut
nuorisotoimikuntien perustaminen kuntien sisällä. Turussa vuonna 1922 perustetun
lastensuojelulautakunnan tehtäviin lueteltiin kuuluvaksi myös nuorisosta huolehtiminen,
mutta ensimmäinen varsinainen nuorisotyötoimikunta syntyi Tampereelle vuonna 1942
(Telemäki 1999: 6). Myös Helsinkiin syntyi sekä ruotsinkielinen nuorisotyötoimikunta
vuonna

1942

että

suomenkielinen

vuotta

myöhemmin,

1943.

Ensimmäiset

nuorisotyötoimikunnat syntyivät hyvin itsenäisesti. Esimerkiksi Helsingin tapauksissa
merkittävänä tekijänä on pidetty maisteri Guy von Weissenbergiä, joka ehdotti
kaupungin nuorisojärjestöjen perustavan yhteistoiminta- ja edustuselimikseen yhteisen
toimikunnan (Nieminen 1995: 241). Weissenberg korosti myös kunnan roolia ja
vastuuta nuorison kasvatuksessa ja kehityksessä. Jotta kunta pystyisi toimimaan
yhteistyössä esimerkiksi eri nuorisojärjestöjen kanssa, tarvittiin jokin vaikutusvaltainen
elin tuomaan esille nuorisotyön tarpeita.
Näiden nuorisotoimikuntien tehtäviksi Weissenberg näki kunnallisen taloudellisen
tuen hankkimisen alueen nuorisotyölle, nuorisotyön vaatimusten ja tarpeiden
edustamisen,

uudenlaisten

nuorisotyön

toimintamuotojen

kehittämisen,

johtajakoulutuksen sekä huoneistojen ja toimintavälineiden hankkimisen. Kuten
myöhemmänkin ajan nuorisotyö, myös nuorisotoimikunnan toiminta täytyi perustua
täydelliseen vapaaehtoisuuteen (Nieminen 1995: 242). Nuorisotoimikuntien yhtenä
tärkeimpänä panoksena nuorisotyön historialle, on ollut uusien nuorisotilojen
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hankkiminen ja niistä huolehtiminen (Telemäki 1999:8). Nuorisotoiminnan laajempi
kehittäminen johti seuraavaksi valtion nuorisotyölautakunnan perustamiseen (Nieminen
1995: 243), jonka tehtäväksi tuli monipuolinen toiminta yhdessä kunnallisten
nuorisotyötoimikuntien kanssa. Viimeistään vuonna 1945 nuorisotyö alkoi olla osa
suomalaista yhteiskuntaa.
Tarkasteltaessa yleispiirteisesti Suomen nuorisotyötoimintaa, sen viralliselta
syntyajalta 1940-luvulta lähtien, voidaan toiminnassa havaita selkeitä ominaispiirteitä
vuosikymmenittäin. Matti Telemäki (1999) on kuvannut suomalaisen nuorisotyön
kehitystä 1940-luvulta 1990-luvun loppupuolelle. 1940- ja 1950-lukua määrittävät
nuorisotyön juurtuminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Nuorisotilojen rakentaminen,
leirikoulujen

järjestäminen

ja

nuorisotoimikuntien/-lautakuntien

aseman

vakiinnuttaminen kuntien poliittiseen päätöksentekoon, olivat tuolloin keskeisiä toimia
nuorisotyön kehittämisessä (Telemäki 1999: 6-18).
1960 - 1970-luvuilla nuorisojärjestöjen toiminta muuttui poliittisemmaksi.
Suomessa tapahtunut yhteiskunnan murros, jota kuvasivat esimerkiksi kasvava
muuttoliike maalta kaupunkeihin, kaupungistuminen, uusien lähiöiden syntyminen,
koulutuksen laajentuminen ja kaupallisen nuorisokulttuurin syntyminen, muokkasivat
1960-luvulta lähtien suomalaisen nuorisosukupolven maailmankuvaa (Telemäki 1999:
42). Nuorisopoliittinen suunnittelu alkoi levitä yhä enemmän kunnallis- ja
lääninhallintoihin. Valtion nuorisotyölautakunta esitti 1970-luvulla, että perinteisen
nuorisotyö-käsitteen sijasta siirryttäisiin käyttämään jatkossa nuorisopolitiikka-käsitettä.
Lautakunnan mielestä nuorisopolitiikka-käsite sisältäisi nuorisoryhmien tukemisen sekä
erityistarpeiden huomioimisen yhteiskuntapoliittisessa suunnittelussa, sekä pyrkisi
edesauttamaan nuorisoryhmien aktivoimista yhteiskunnalliseen suunnitteluun ja
päätöksentekoon. Tähän nuorisopoliittiseen strategiaan oli otettuesimerkkiä Saksasta,
jossa esimerkiksi nuorisotyön teoreetikko Helmut Kentler painotti nuorisotyön
nuorisopoliittista tehtävää ja sen yhteiskunnallista merkitystä (Nieminen 1995: 349350).
Nuorisotyö nähtiin perinteisen kasvatuksellisen toimintansa lisäksi myös
yhteiskuntapoliittisena

toimintana,

jonka

avulla

nuorten

elinoloja

ja

kasvumahdollisuuksia pyrittäisiin kehittämään. Nuorisotyön politisoituminen lisäsi sen
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yhteyksiä

päätöksentekijöihin

ja

edesauttoi

nuorisotyötä

koskevan

lainsäädäntöhankkeen syntymistä (Nieminen 1995: 357).
Vuoden 1972 heinäkuuta pidetään Suomen nuorisotyössä merkittävänä aikana.
Tällöin astui voimaan laki (117/1972) kuntien nuorisolautakunnista ja kuntien
nuorisotyöhön annettavasta valtionavusta, jota kutsuttiin nimellä nuorisolautakuntalaki
(Finlex 2006). Koko valtakunnallista nuorisotyötä koskevan valtionavun laki
(1035/1973), nimeltään nuorisojärjestölaki, annettiin vuoden 1973 joulukuussa, tullen
voimaan vuoden 1974 alkupuolella. Lainsäädännöillä ei ollut merkittäviä vaikutuksia
itse nuorisotyön sisältöön, mutta niiden avulla nuorisotyö vihdoin virallistettiin ja
vakiinnutettiin osaksi lainsäädännöllistä toimintaa Suomen yhteiskunnassa (Nieminen
1995: 360-361; Telemäki 1999: 66-67). Suurin vaikutus nuorisolautakuntalain
säätämisellä

oli

nuorisotyöhön

sijoitettavien

varojen

nousu.

Kun

kuntien

nuorisolautakuntien käyttökustannukset olivat vuonna 1973 noin 126 miljoonaa
markkaa, niin vuonna 1979 ne olivat nousseet noin 301 miljoonaan markkaan.
Käyttökustannuksiin myönnetyt valtionosuudet olivat niin ikään vuonna 1973 noin 25.2
%, kun vuonna 1979 ne olivat nousseet 49,9 % (Nieminen 1995: 367; 417).
1980-luvulla suomalainen nuorisotyö eli vauhdikasta kasvun ja rakentamisen
aikaa. Nuorisolain säätämisen jälkeen nuorisotoimelle suunnatut varat olivat nousussa,
jolloin resurssejakin pystyttiin laajentamaan. Esimerkiksi vuonna 1985 vietetyn
kansainvälisen nuorisovuoden aikana, yksinomaan Helsinkiin perustettiin kymmenen
uutta nuorisotaloa (Telemäki 1999: 78). Valtion sisäisessä nuorisokeskustelussa kasvoi
myös huoli nuorisotyöttömyyttä sekä huono-osaisten nuorten hyvinvointia kohtaan.
Tämä avasi varsinkin kunnalliselle nuorisotyölle väylän todistaa käyttökelpoisuuttaan.
Useisiin kuntiin syntyikin esimerkiksi erilaisia työverstaita ja nuorten työpajoja, joiden
avulla nuorisotoimi pyrki madaltamaan nuorten työhönmenon kynnystä, tarjosi nuorille
tekemistä ja antoi ohjausta ammatinvalintaan (Nieminen 1995: 374-375).
Nuorisopoliittinen

toiminta

hiipui

1980-luvulla.

Aktiiviselle

1960-luvun

nuorisopoliittiselle toiminnalle ei löytynyt seuraavissa ikäluokissa yhtä vahvaa
osallistumista, jolloin toiminta menetti kannatustaan (Nieminen 1995: 376).
Valtionavustukset jakautuivat silti hyvin vahvasti poliittisten nuorisojärjestöjen
käyttöön, joka nostatti ilmoille ajatuksen nuorisotoimea koskevan lainsäädännön
uudistuksesta (Telemäki 1999: 82 - 83).
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Uudistettu nuorisotyölaki (1068/1985) annettiin joulukuussa 1985, tullen voimaan
vuoden 1986 alussa. Uusina muutoksina nuorisotyölakiin tulivat nuoriso-ohjaajan viran
nimitys valtionosuuteen oikeutettavaksi viraksi, sekä nuorten itsensä järjestämän
toiminnan oikeutus valtionosuuden saamiselle (Nieminen 1995: 381; Telemäki 1999:
83).
1990-luvulla vaikuttanut taloudellinen lama koski myös nuorisotyötoimintaa.
Valtiolta saadut järjestöavustukset ja toimintamäärärahat vähenivät, työntekijöiden
määrä koki laskua ja nuorisotyön sektorihallintoa purettiin (Telemäki 1999: 91 - 93).
Sektorihallinnon purkaminen näkyi selkeimmin nuorisolautakuntien yhdistämisessä
Suomen eri kunnissa (Telemäki 1999: 94 – 95). Laman vaikutukset heijastuivat myös
nuoriso-ongelmien lisääntymiseen. Työttömyys, rahattomuus ja kasvava päihteiden
käyttö ajoi nuorisotyön vaativan tehtävän eteen (Silvennoinen 2001b: 6). Työtä oli
paljon edessä, mutta käytettävissä olevia varoja entistä vähemmän. Nuorisotyö kohtasi
1990-luvulla suuria haasteita, mutta onnistui niistä kuitenkin selviämään. Jo 1980luvulla alkaneet nuorten työpajat osoittautuivat laman vuosina tehokkaiksi keinoiksi
taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan. Taloudellisen laman vaikutuksesta myös
supistukset järjestö- ja lautakuntatoiminnassa ajoivat nuorisotoimen tekemään
laajempaa yhteistyötä lähialojen, kuten koulujen ja kuntien sosiaalitoimen kanssa
(Telemäki 1999: 160).
1990-luvulla syntyi nykyistä nuorisotyötä määrittävä nuorisotyön strategia,
NUOSTRA-projekti. Projekti ohjasi nuorisotyön kehittämistä aina kuntatasolle asti,
sekä määritteli nuorisotyön tulosalueiksi kasvun ja kansalaistoiminnan, nuorten elinolot,
kansainvälisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyn. Projektissa korostettiin näkemystä, jonka
mukaan nuorisotyön tulisi olla kaikkien nuorten parissa työtä tekevien yhteistyötä.
Nuorisotyön keskeisenä tavoitteena korostettiin ongelmien ennaltaehkäisyä (Kareinen &
Salakari 1995: 28 - 29). NUOSTRA-projektin tavoitteet ja menetelmät heijastuvat myös
2000-luvun

nuorisotyöhön.

2000-luvulla

kasvanut

erityisnuorisotyön

tarve

ja

moniammatillisen yhteistyön lisääntynyt vaatimus, luovat omat haasteensa 2000-luvun
nuorisotyölle (Vehviläinen 2002: 12-13).
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4. Millaista on nuorisotyö 2010- luvun Suomessa?
Vuoden 2014 talousarvioesityksen mukaan Suomessa oli vuonna 2014 noin 1100
nuorisotilaa ja kunnallinen nuorisotyö työllisti noin 3000 työntekijää (Valtion
talousarvioesitykset: 2014). Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat Suomessa pääosin
valtio ja kunnat. Alueelliseksi jaettua nuorisotyötä Suomessa tulosohjaavat opetus- ja
kulttuuriministeriö.

Kuntatasolla

kunnat

huolehtivat

paikallisyhdistysten

ja

nuorisotilojen ylläpidosta sekä erityisnuorisotyöstä (Allianssi ry 2012: 56).
Suomalainen nuorisotyö on läpi historiansa mukautunut ympärillä tapahtuviin
muutoksiin. Cederlöf (1998: 35) kuvailee suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutoksen
tapahtumista

maatalousvaltaisesta

yhteiskunnasta

kohti

teollistunutta

ja

kaupungistunutta tietoyhteiskunnan aikaa, ja sen vaikutuksia ihmisten elämäntapaan ja
käyttäytymismalleihin. Muutos on vaikuttanut myös nuorisotyön toimintaan ja sen
tavoitteisiin. Nuoruus on elämänvaiheena hyvin erilainen 2000-luvun jälkimodernissa
yhteiskunnassa, kuin muutama vuosikymmen sitten. Samalla nuorisotyön on pitänyt
kyetä pysymään kehityksen mukana. Nuorisotyön olemukseen ovat Kemppisen (1999)
mukaan vaikuttaneet myös kasvatusmallien muutos, 2000-lukua kuvaava arvovapaus
sekä niin sanotun postmodernin yhteiskunnan kehitys (Kemppinen 1999: iii-iv).
Demokraattinen kasvatusmalli antaa kasvatuksen päävastuun kasvatusta ohjaaville
aikuisille, mutta jossa odotetaan lapsilta ja nuorilta omaa vastuullisuutta teoistaan,
antaen tilaa itseilmaisulle (Kemppinen 1999: 106). Vesikansa (2014: 205-206) kuvaa
demokratiakasvatuksen kehitystä lasten ja nuorten oikeuksien hyväksymisen kautta.
Lapset ja nuoret pitää hyväksyä tasavertaisina kansalaisina aikuisiin verrattuna, jolloin
normaali lainsäädäntökin velvoittaa viranomaisia toimimaan lasten sekä nuorten
oikeuksia toteuttavina tekijöinä. Suomen perustuslain (731/1999 1-7§) mukaan lapset
ovat aikuisten kanssa tasavertaisia lain edessä, jolloin heillä on oikeus osallistua ja
vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen, sekä itseään koskeviin
asioihin (Vesikansa 2014: 206). Tämä tulisi huomioida myös nuorisotyössä, kuten
nuorisotalotoiminnassa, joka perustuu aikuisten, lasten sekä nuorten väliseen
yhteistoimintaan.
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Aikuisten, lasten sekä nuorten välisiä suhteita määrittää hyvin usein käsitys valtaasemasta. Matthews ym. (1999: 136-137) nostavat esille erilaisia syitä, joiden takia
aikuisten ei koeta antavan tarpeeksi lapsille ja nuorille valtaa päätöksenteoissa.
Ensimmäisenä syynä on pelko aikuisen auktoriteetin ja valta-aseman heikentymisestä
perheyhteisöissä. Toisena syynä on aikuisten halukkuus pitää lapset ja nuoret poissa
liiallisen vastuun tuntemisesta, koska lapsuus ja nuoruus koetaan vapaana aikana
isoimmista vastuullisuuksista. Myös lasten sekä nuorten kykyä toimia rationaalisesti,
järkevästi sekä teoistaan vastuullisina, vähätellään aikuisten puolelta. Nuorisotyössä
tämä heijastuu Vesikansan (2014: 209) mukaan silloin, kun nuorisotyöntekijät pelkäävät
menettävänsä oman valtansa tehtävissään toimiessaan, kun lasten ja nuorten
osallistumista edistetään ja heidän valtaansa lisätään. Valta käsitetään liiaksi
vakiosuuruisena ”omaisuutena”, joka siirtyisi aina joltakin jollekin. Demokraattisessa
kasvatusmallissa se tulisi nähdä kuitenkin yhteisöllisesti toimivana tekijänä, jonka
tarkoituksena on aikaansaada muutosta. Valtaa ei myöskään anneta pelkästään lapsille
ja nuorille, eikä se poista aikuisten vastuullista asemaa kasvatusyhteisöissä.
Yksi tuore esimerkki nuorten osallisuuden ja vastuullisuuden lisäämisestä
nuorisotyön piirissä, on Helsingissä toteutettu neljän nuorisotalon aukipitäminen
nuorten vertaisohjaajien vastuulla (Koskinen 2014). Nuorisotaloilla käyneitä nuoria oli
valmennettu vertaisohjaajiksi, jolloin nuorisotaloja oli kyetty pitämään auki myös
lauantaisin nuorten omin voimin. Kokeilu oli sujunut hyvin ja nuorten vastuullisuutta
kehuttu nuorisotyöntekijöiden puolelta. Aivan täysin samoja oikeuksia ja valtuuksia,
kuin varsinaisilla palkallisilla nuoriso-ohjaajilla, ei vertaisohjaajilla kuitenkaan ollut,
mutta muuten toiminta oli ollut hyvin samanlaista kuin normaaleina iltoina
nuorisotaloilla. Kokeilun tavoitteena oli ollut edistää nuorten toimimista ryhmänä, sekä
kyetä pidentämään nuorisotalojen aukioloaikoja.
Vapaassa kasvatusmallissa valta ja vastuu ovat siirtyneet lapselle ja nuorelle.
Vaikka kyseisen kasvatusmallin etuina on nähty sen kasvattavan parhaassa tapauksessa
luovia ja itsenäisiä lapsia sekä nuoria, on siinä myös omat ongelmakohtansa. Ongelmia
ilmenee kasvatuksellisesti viimeistään silloin, kun lapsi tai nuori ei itse huomaa
toimivansa väärin, eikä muiden kasvattajien, kuten kodin tai koulun, puuttuminen
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ongelmiin tehoa. 2000-lukua kuvaavaa on ollut yhä lisääntyvä vapaan kasvatusmallin
leviäminen, joka on Kemppisen (1999:106) mukaan vaikuttanut esimerkiksi
yhteiskunnassa

ilmeneviin

ristiriitatilanteisiin

kasvatusvastuun

omaksumisesta.

Esimerkkinä käyvät muun muassa vanhempien ennakko-odotukset siitä, kuinka
opettajien vastuulla koetaan olevan opetuksen lisäksi myös oppilaiden kasvattaminen,
samalla kun vanhempien oma rooli kasvattajana on epäselvänä. Vapaan kasvatuksen
lisääntyessä, nuoret silti kaipaavat myös rajoja asettavia aikuisia ja roolimalleja. Vastuu
kasvattamisesta kuuluu ensimmäisenä kodille, mutta usein tehtävä lankeaa myös
nuorten parissa toimiville instituutioille, kuten nuorisotyön eri muodoille (Kemppinen
1999: 2).
Toisena nuorisotyötä muokkaavana tekijänä Kemppinen kuvasi 2000-lukua
kuvaavan arvovapauden. Kemppisen mukaan arvot ovat ”asioita, joita arvostamme ja
pidämme tärkeinä”. Arvovapaudella Kemppinen tarkoittaa sitä, että ”samaan asiaan
voidaan suhtautua monella eri tavalla ja ne kaikki tavat ovat yhtä oikein. Ei ole enää
yhtä ainoaa tapaa tehdä asioita oikein” (Kemppinen 1999: 151). Arvomaailmojen
vapaus ja erilaisuus synnyttävät erilaisten näkemysten yhteentörmäyksiä, joiden kanssa
täytyy nykyisessä yhteiskunnassa oppia elämään (Kemppinen 1999: 153). Lisäksi 2000luvun postmoderni, eli niin sanottu jälkimoderni, yhteiskunta ja sen jatkuva muutos sekä
arvojen kyseenalaistaminen, johtavat nykyisen nuorisotyön erilaisten haasteiden eteen
(Kemppinen 1999: 1-2).
Kemppinen ilmaisee huolensa yhä kasvavan individualismin korostamisesta ja sen
vaikutuksista

ryhmäytymiseen

sekä

yhteenkuuluvuuteen.

Postmodernissa

yhteiskunnassa yksilö nähdään arvioivan elämäänsä liikaa omista lähtökohdistaan ja
ajatellen ensi sijassa itseään. Filanderin (2014: 104) mukaan nykyisessä yksilöllisyyttä
korostavassa yhteiskunnassa, on nuorilla aikaisempaa vähemmän sosiaalisesti jaettuja
valmiita malleja ja traditioita, joiden avulla määritellä itseään, tai suunnata omaa
kehitystä ja kasvuaan. Vaikka kuulumme aina johonkin yhteisöön, niin subjektiivinen
näkökulma ja sen korostaminen voivat heikentää ryhmään kuuluvuuden tunnetta
(Kemppinen 1999: 168-169). Nuorisotyö on toiminnassaan pyrkinyt ryhmäyttämään
nuoria (Hoikkala & Sell 2014: 10). Nuorisotyön tarjoamat palvelut ovat tärkeitä
tekijöitä edesauttamaan lasten ja nuorten yhteenkuuluvuutta, vähentämään syrjäytymistä
ja antamaan keinoja toimia vuorovaikutuksessa toisten
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ihmisten kanssa. Oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti toimivassa yhteiskunnassa,
nuorten täytyy pystyä olemaan samanarvoisessa asemassa muiden kansalaisten kanssa,
sekä saada äänensä kuuluviin. Cederlöfin (1998: 20-22) mukaan nuorisotyö pitäisi
nähdä

yhteiskunnallisena

peruspalvelujärjestelmänä,

joka

palvelee

erityisesti

yhteiskunnan nuoria jäseniä. Nuorisotyön vaikutukset eivät lopu vain nuorisoon ja
heidän

hyvinvoinnin

kehittämiseen,

vaan

kanavoituvat

nuorten

kautta

koko

yhteiskunnan hyvinvointia ja elämänlaatua parantavaksi tekijäksi.
Nuorisotyö on läpi toimialan historiansa perustanut toimintaansa vahvaan
yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Myös 2010-luvun nuorisotyötä kuvastaa sen
yhteistyö ja verkostoituminen eri alojen kesken (Soanjärvi 2014). Verkostoitumista
käsitteenä määritellessään, Soanjärvi (2014: 158) viittaa tekstissään Helakorven (2006)
luokittelemiin verkostomuotoihin. Ensimmäisenä verkostomuotona on samaa alaa
koskeva

verkostoituminen,

jota

kutsutaan

alakohtaiseksi

verkostoitumiseksi.

Nuorisotyössä tämä verkostoituminen nähdään koskevan nuorisotoimen toimijoiden
verkostoitumista keskenään. Toisena verkostomuotona on alueellinen verkostoituminen,
jolla tarkoitetaan jonkin alueen, kuten jonkin seutukunnan, yhteistyötä. Tällöin
yhteiseen verkostoon voivat kuulua toisistaan eroavatkin toimialat. Myös kolmas
verkostomuoto, eli eri tasojen/organisaatioiden verkostoituminen, kuvastaa erilaisten
asiantuntijoiden muodostamaa yhteistyöverkostoa. Esimerkkinä nuorisotoimen ja
nuorisotyön moniammatillisesta yhteistyöstä eri toimialojen kesken, voidaan luokitella
sen

verkostoituminen

yhdessä

opetustoimen,

sosiaalitoimen,

poliisin

ja

terveydenhuollon kanssa (Soanjärvi 2014: 157-158).
Nuorisotyöverkoston mahdollisuudet ja kyky luoda moniammatillisen yhteistyön
kautta mahdollisimman kattavia palveluita nuorisotyön toimintaan, vaatii eri tekijöiden
huomioon ottamista. Käytän nuorisotyöverkoston toiminnan kuvaamiseen Soanjärven
(2014: 160-161) näkemystä nuorisotyöverkostosta, ja sen roolista nuorisotyön
palveluiden rakentajana (Kuva1).

21

Kuva1. Nuorisotyöverkosto nuorisotyön palveluiden rakentajana (Soanjärvi 2014:161)
Nuorisotyön tarjoamien palveluiden tulisi lähteä lähtökohtaisesti nuorten tarpeista.
Huomioon tulee ottaa nuorten omat, nuorten kanssa toimivien viranomaisten sekä
nuorten vanhempien näkökulmat ja tarpeet nuorisotyön palveluille. Nuorisotyön pitää
kuitenkin kyetä vastaamaan nuorten tarpeisiin riittävän ammattimaisella osaamisella,
jolloin

nuorisotyön

tarjoamien

palveluiden

suunnittelussa

pitäisi

huomioida

nuorisotyöverkostossa olevien toimijoiden osaaminen (Soanjärvi 2014: 160). Tarpeeksi
kriittinen tarkastelu mahdollistaa nuorisotyöverkoston toimimisen. Jos työverkoston
osaaminen koetaan liian vähäiseksi, kyetään verkostoja vahvistamaan tuomalla
verkostoon lisää voimavaroja. Nuorten ja nuorisotyöverkoston välinen luottamus ja
tunnettavuus ratkaisevat myös osaltaan nuorisotyön palveluiden positiivisen ja
aktiivisen vastaanoton nuorten piirissä.

4.1 Nuorisotyön rahoitus sekä nuorisolaki
Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa tukea valtion nuorisomäärärahoista esimerkiksi
seuraaviin nuorisotyön kohteisiin: nuorisotyötä tekeville kansalaisjärjestöille, kuntien
nuorisotoimintaan, nuorten kulttuuritoimintaan, nuorten työpajatoimintaan, etsivään
nuorisotyöhön, valtakunnallisille nuorisokeskuksille, lapsi- ja nuorisopolitiikan

22

kehittämisohjelman

mukaisille

kehittämishankkeille,

nuorisotutkimukseen

sekä

kansainväliseen yhteistyöhön (Nuorisotyön kohteet ja rahoitus 2015). Valtiolta tuleva
tuki nuorisotyölle tulee pääosin Veikkauksen tuotosta. Veikkauksen tuotot jakautuivat
jaettavaksi vuonna 2012 seuraavasti: taiteen edistämiseen annettiin 38,5 %, urheilu- ja
liikuntakasvatuksen edistämiseen 25 %, tieteen edistämiseen 17,5 %, nuorisotyön
edistämiseen 9 %, ja loput 10 % jäi opetus- ja kulttuuriministeriön erikseen
päätettäväksi (Allianssi ry 2012: 58).
Valtiovarainministeriön vuonna 2013 tuottaman valtion tulo- ja menoarvion
mukaan (Valtion talousarvioesitykset 2013), nuorisotyöhön sijoitetut määrärahat olivat
yhteensä noin 74 miljoonaa euroa (Taulukko 1). Nuorisotyön edistämiseen sijoitetut
Veikkauksen määrärahat kattoivat tästä osuudesta noin 52,5 miljoonaa euroa, kun
nuorten työpajatoimintaa sekä etsivää nuorisotyötä tuettiin 21 miljoonalla eurolla.
Vuoden 2014 nuorisomäärärahat kasvoivat edellisestä vuodesta 0,4 miljoonaa euroa,
jolloin nuorisotyöhön suunnatun tuen osuus kattoi 0,13 % Suomen valtion budjetista
(Allianssi ry 2012).
Taulukko 1. Nuorisotyölle suunnattujen määrärahojen määrä vuosina 2006-2013.
(Valtion talousarvioesitykset 2013: 8)
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Nykyistä Suomen nuorisotyötä ohjaa vuonna 2006 voimaan tullut nuorisolaki.
Nuorisolaki määrittelee sen alaisuuteen kuuluviksi kaikki alle 29-vuotiaat, ja jonka
tarkoituksena on ”tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista
kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja
elinoloja”. Sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan ”nuorille suunnattuja toimenpiteitä
elämäntaitojen parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi”. Nuorisotyöksi
nuorisolaki määrittelee ”nuorten oman ajan käyttöön kohdistuvaa aktiivisen
kansalaisuuden edistämistä samoin kuin nuorten sosiaalista vahvistamista, nuoren
kasvun ja itsenäistymisen tukemista sekä sukupolvien välistä vuorovaikutusta” (L
27.1.2006/72: 1§, 2§).
Vastuu nuorisotyön ja nuorisopolitiikan yleisestä kehittämisestä on Suomen
opetus- ja kulttuuriministeriöllä, mutta nuorisotyön käytännön toteuttamisesta vastaavat
yhteistyönä kunnat, nuorisoyhdistykset sekä muut nuorisotyötä tekevät järjestöt.
Kuntien vastuussa olevaan nuorisotyöhön ja nuorisopolitiikkaan nuorisolaki määrittelee
kuuluvaksi

nuorten

kasvatuksellisen

ohjauksen,

toimintatilat

ja

harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden
nuorisoryhmien

tukemisen,

liikunnallisen,

kulttuurisen,

kansainvälisen

ja

monikulttuurisen nuorisotoiminnan, nuorten ympäristökasvatuksen sekä nuorten
työpajapalvelut (L 27.1.2006/72: 3§, 7§).
Yhtenä tärkeänä lakipykälänä nuorisolaissa on määritelty nuorten osallistumisen
ja heidän kuulemisen mahdollistaminen. Lain mukaan ”nuorille tulee järjestää
mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien
asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa” (L
27.1.2006/72: 8§).

4.2 Nuorisotalotoiminta sekä muut nuorisotyön toimintamuodot
Nuorisotyön toiminta-ala muodostuu monista erilaisista toimintamuodoista. Cederlöf
(1998: 29) luettelee nuorisoalan teemoista ja toiminnoista lähemmäs kolmekymmentä
kappaletta,

koostuen

koululaisten

iltapäivätoiminnan

järjestämisestä

nuorisovaltuustojen sekä yleisen nuorisopoliittisen toiminnan järjestämiseen.

aina
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Seuraavassa tarkastellaan kuitenkin yleisimpiä nuorisotyön toimintamuotoja, joita
järjestävät julkinen sektori, eli kunnat ja kaupungit. Kemppinen (1999: 39) on rajannut
julkisen sektorin kolmeksi keskeisimmäksi nuorisotyön toimintamuodoiksi avointen
ovien toiminnan, erityisnuorisotyön sekä työpajatoiminnan. Tutkielmassa tarkasteltava
nuorisotalotoiminta kuuluu osaltaan avointen ovien toiminnan alaisuuteen.

Avointen ovien toiminta
Avointen ovien nuorisotoiminnalla tarkoitetaan nuorisotoimintaa, johon kaikilla nuorilla
on tasa-arvoinen mahdollisuus tulla mukaan, ja joka perustuu nuorten omaan
vapaaehtoisuuteen. Avointen ovien toiminta kehittyi alkuunsa 1950- ja 1960-luvulla,
kun keskustelu kasvavien nuorisojoukkojen aiheuttamista häiriöistä torien ja
ostoskeskuksien liepeillä nosti esiin tarpeellisuuden nuorisotilojen järjestämisestä
nuorille. Ensimmäisenä nuorisolle suunnattuna kunnallisena avointen ovien kerhona
pidetään Helsinkiin vuonna 1957 avattua Haka-kerhoa (Kemppinen 1999: 40-41).
Avointen

ovien

toimintaa

luokitellaan

matalan

kynnyksen

toiminnaksi

nuorisotyössä. Matalan kynnyksen toiminnaksi koetaan nuorisotyössä toiminta, johon
nuorilla on helppo tulla ilman sitoutumista tai velvoitteita. Sen toteuttamisesta vastaavat
julkinen sektori, seurakunnat sekä nuorille toimintaa tarjoavat yksityiset järjestöt
(Kemppinen 1999: 41; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2001). Jos avointen ovien toiminta
on koettu aikaisemmin hieman väljästi määritellyksi, kuten nuorten oleilun
toimintaympäristöksi,

niin

nykyään määrittelyä on täsmennetty

tarkemmaksi.

Kylmäkoski (2014: 394-395) kuvailee avointen ovien toimintaa tilatyön termillä, jossa
nuorisotyö nähdään tavoitteellisena toimintana, jossa nuoren ja työntekijöiden
vuorovaikutus ja kohtaaminen luovat nuorille ympäristön luoda sosiaalisia suhteita,
sekä mahdollisuuksia olla vertaisryhmässä muiden nuorten kanssa.
Toiminnasta on löydetty myös kehitettävää. Kemppinen (1999: 84) on huolissaan
avointen ovien toiminnan kehittämisen pysähtymisestä. Nuorisotyön pitäisi kyetä
mukautumaan ympäristöllisiin muutoksiin ja tarjota nuorten tarpeisiin vastaavaa
avointen ovien toimintaa. Siitä huolimatta avointen ovien toiminta on hyvin usein
nuorten käytössä vain muutamana arkipäivänä viikossa, viikonloppuisin ja lomien
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aikana tilojen ollen suljettuina. Ristiriitaisesti juuri näinä ajankohtina nuorten on koettu
tarvitsevan

eniten

tunnetuimpana

kokoontumispaikkoja

esimerkkinä

avointen

vapaa-ajan

ovien

toiminnalleen.

toiminnasta

Kenties

nuorisotyössä

on

nuorisotalotoiminta, jonka määrittelyä ja toimimista tarkastellaan tutkielmassa
seuraavaksi.

Nuorisotalotoiminta
Nuorisotyön toimintamuotojen tapahtumapaikkana on useimmiten nuorisotalo, joita
löytyy Suomesta lähes jokaisesta kunnasta, sekä asukasluvultaan isoimmista
kaupungeista jopa eri asuinalueista lähtien (Kemppinen 1999: 39; Opetus- ja
kulttuuriministeriö 2001: 28-29). Nuorisotalot ovat tarkoitettu ensisijaisesi nuorille
järjestettävän toiminnan tapahtumapaikoiksi, mutta nuorisotalot voidaan nähdä toimivan
myös eri asuinalueiden toimintakeskuksina, joita käyttävät lapset, nuoret sekä siellä
toimintaansa järjestävät järjestöt (Kemppinen 1999: 39-40). Suomesta löytyi vuonna
2012 nuorisotaloja noin 950 kappaletta (Allianssi ry 2012: 56), kun vielä vuonna 2001
lukumäärä oli noin 1200 kappaletta (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2001: 29).
Nuorisotalo saa tilana tarkasteltuna erilaisia merkityksiä, kun sitä tarkastellaan sen
eri käyttäjien ja osallistujien näkökulmasta. Kiilakosken (2012: 125) mukaan
nuorisotalot avautuvat esimerkiksi nuorille, nuorisotyölle, nuorisotyöntekijöille sekä
nuorisotaloa ympäröivälle alueelle omine piirteineen. Nuorille nuorisotalot tarjoavat
luotettavan, aikuisten ohjauksessa toimivan kokoontumispaikan vapaa-ajan vietolle.
Tietysti joillekin nuorille nuorisotalotkin voivat tuntua pelottavilta paikoilta, jotka
koetaan

kuuluvan

esimerkiksi

vain

siellä

käyville

nuorille.

Nuorisotyölle

nuorisotalotoiminta on ennen kaikkea työväline, jonka avulla luodaan kontakti ja
ryhmämuotoisen toiminnan siteet nuoriin. Nuorisotyöntekijöille nuorisotalot avautuvat
oman työpaikan kokemisen kautta, sekä ympäröivälle alueelle paikallisena instituutiona.
Nuorisotalotoiminta

koetaan

usein

nuorisotyössä

niin

sanotuksi

perusnuorisotyöksi. Sillä on nuorisotyön historiassa vahvat perinteet, jonka toiminta
perustuu matalan kynnyksen toimintaan, johon nuorilla tulisi olla luonteva ja helppo
osallistua (Kiilakoski 2012: 131, 137). Kemppinen (1999: 70-71) on tarkastellut
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nuorisotalojen roolia sekä matalan että korkean profiilin nuorisotyössä. Matalan
profiilin nuorisotyössä nuorisotalot halutaan pitää paikkoina, joihin nuoret voivat tulla
esimerkiksi vain oleskelemaan. Osalle nuorisotaloilla käyville nuorille pelkkä oleilu
kavereiden kanssa nuorisotaloilla, televisiota katsellen ja esimerkiksi biljardia pelaillen,
riittää sisällöksi. Korkean profiilin nuorisotyössä nuorisotalojen tulisi kyetä tarjota
erilaisia toimintoja talon kävijöille. Perinteisistä nuorisotaloista onkin luotu erilaisia
aktiviteetteja tarjoavia monitoimi- tai kulttuuritiloja. Esimerkkeinä monitoimitiloista
ovat

koulujen,

kirjastojen

ja

urheilutilojen

yhteydessä

toimivat

nuorisotilat

(Silvennoinen 2001a: 30). Tiloja suunniteltaessa ja kehittäessä tulisi ottaa huomioon
myös nuorten mielipiteet ja kehitysideat. Nuorisotaloista pitäisi Kiilakosken (2012: 137)
mukaan rakentaa tiloja, jotka vetoavat nuoriin ja ovat myös nuorisokulttuurillisia, mutta
mahdollistavat samalla nuorisotyöntekijöiden kasvatus- ja ohjaustyön.
Nuorisotalojen

pääasiallisena

kohderyhmänä

ovat

12-17-vuotiaat

nuoret.

Nuorisotalojen yhtenä tarkoituksena on tarjota nuorille turvallinen ja suoritusvapaa
paikka vapaa-ajalle, jossa aikuiset nuoriso-ohjaajat kuitenkin pyrkivät luomaan
läsnäolollaan sekä työllään kasvatuksellista ympäristöä (Kiilakoski 2012: 137). Kuten
muukin

nuorisotyö,

myös

nuorisotalotoiminta

perustuu

nuorten

omaan

vapaaehtoisuuteen tulla tiloihin ilman institutionaalista pakkoa. Kiilakoski (2012: 137)
viittaa tekstissään Jeffs ja Smithin (2010: 5) käyttämään kielikuvalliseen ilmaisuun
nuorisotaloista turvapaikkana, ”jonne nuori voi hetkeksi vetäytyä perheiden, koulujen tai
kadun paineilta ja vaatimuksilta”. Erilaisten ryhmätoimintojen, kuten pelien ja eri
harrasteiden, avulla nuorisotaloilla tarjotaan nuorille osallistumisen mahdollisuuksia
sekä kokemuksia toimia ryhmässä. Kiilakoski (2012: 140-141) pohtii nuorisotyön
erityisyyttä ja poikkeuksellisuutta nuorten kohtaamisessa. Kiilakoski nostaa esille
nuorisotalojen välineistön muodostaman välinekokonaisuuden, jossa eri välineet ja
niihin kytkeytyvät toiminnot muodostavat yhdessä nuorisotalon toimintaa. Välineistöksi
voidaan luokitella esimerkiksi nuorisotalolta löytyvät biljardipöydät, pelikonsolit,
televisiot, soittimet, urheilutilat, ja jopa pelkkä sohvakin, jossa nuoret istuvat.
Nuorisotaloilla tapahtuva kohtaaminen tapahtuu aina jonkin välineen pohjalta.
Kohtaaminen voi tarkoittaa nuorien kanssa pelaamista, ruoanlaittoa, tai pelkästään
heidän kuuntelemista sohvalla istuen. Nuorisotaloja kehittäessä tulisi ottaa huomioon,
tavalla (Kiilakoski 2012: 141).
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Nuorisotalojen alueellinen sijainti, saavutettavuus, ja niin sanotun ”omaksi koetun
nuorisotalon”

merkitys

nuorille,

ovat

osaltaan

tarkasteltavana

tutkielman

tutkimuskysymyksissä. Varsinkin asuinalueet, joissa nuorille ei koeta olevan ennestään
riittävästi palvelujen tarjontaa, ovat nuorisotaloille otollisia paikkoja järjestää
toimintaansa (Kiilakoski 2012: 138). Suurin osa nuorisotyön toiminnasta järjestetään
kuntien omistamissa ja ylläpitämissä tiloissa. Tilojen määrä kuitenkin vaihtelee suuresti
kuntien

ja

kaupunkien

välillä.

Esimerkiksi

Helsingin

kaupungin

nuorisoasiainkeskuksella on käytössä reilut 100 nuorisotaloa tai –tilaa. kun monella
pienellä syrjäseudun kunnalla voi olla käytössään vain kiertävä nuorisobussi. Tilojen
määrään vaikuttavat taloudellisen tuen lisäksi suuresti myös kysyntä nuorisotilojen
luomiselle,

sen

ollessa

suurimmissa

kunnissa

usein

runsasta

(Opetus-

ja

kulttuuriministeriö 2001: 30).

Erityisnuorisotyö
Erityisnuorisotyön

alkujuuret

sijoittuvat

pääosin

1960-1970-luvulle,

jolloin

erityisnuorisotyötä kutsuttiin termillä ”jengityö”. Käytännössä ”jengityö” pyrki
partioimaan kaduilla ja luomaan siellä yhteyksiä nuoriin sekä heidän jengeihinsä.
Erityisnuorisotyön syntymistä tarvittiin, koska osan nuorisosta koettiin aiheuttavan
käyttäytymisellään vahinkoa itselleen, toisilleen sekä yhteiskunnalle. Myös 1960luvulla ilmennyt huumeaalto korosti nuorisotyön toimintamuotojen tehostamista, ja
vähitellen erityisnuorisotyö kehittyi

tavoitteelliseksi

yhdyskuntatyöksi,

pyrkien

ratkaisemaan sosiaalisia epäkohtia nuorten elämässä (Kemppinen 1999: 44-45).
Nykyinen erityisnuorisotyö eroaa niin sanotusta tavallisesta avointen ovien
nuorisotyöstä sen liikkuvuutensa puolesta. Erityisnuorisotyöntekijän työnkuvaan kuuluu
mennä sinne, missä nuori koetaan olevan riskiolosuhteissa. Erityisnuorisotyön
kohderyhmäksi Kemppinen (1999:46) kuvailee vaikeissa elämäntilanteissa olevat
nuoret, jotka saattavat olla esimerkiksi syrjäytyneitä, tai ainakin syrjäytymisuhan alla
olevia. Kuvaavia tekijöitä voivat olla myös päihteidenkäyttö, nuorisorikollisuus,
fyysinen- tai psyykkinen sairaus, tai maahanmuuttaja.
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Erityisnuorisotyön tehtävänä on saattaa nuori takaisin myönteiseen perhe-elämään,
koulumaailmaan, osaksi yhteiskuntaa, sekä vahvistaa nuoren kokonaisvaltaista
elämänhallintaa

ja

vastuuta

itsestään.

Erityisnuorisotyö

on

ennen

kaikkea

ennaltaehkäisevää, korjaavaa sekä hoitavaa nuorisotyötä, jossa työntekijän tehtävänä on
auttaa nuorta fyysisesti, henkisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti, yhteistyössä muiden
nuorta auttavien tahojen kanssa (Kemppinen 1999: 47).
Yksi työmuoto erityisnuorisotyöstä on sukupuolisensitiivinen nuorisotyö.
Sukupuolisensitiivisessä nuorisotyössä pyritään huomioimaan sosiaalista vahvistamista
tarvitsevia, sekä usein syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Työssä kiinnitetään huomiota
sukupuolen vaikutuksiin nuoren kasvulle ja sen hetkiselle elämäntilanteelle. Työn
perimmäisenä tarkoituksena on auttaa tyttöjä ja poikia oman itsensä löytämisessä ja
itsensä toteuttamisessa, sekä kannustaa toimimaan sukupuolisesti tasavertaisessa ja
kunnioittavassa vuorovaikutussuhteessa toistensa kanssa (Punnonen 2007: 522-526).
Tyttötyö on yksi esimerkki sukupuolisensitiivisestä nuorisotyöstä. Tyttöjen parissa
tehtävän

nuorisotyön

tarkoituksena

on

tyttöjen

itsetunnon

vahvistaminen,

rohkaiseminen itseilmaisuun, auttaminen eri konfliktien ratkaisussa sekä ohjaaminen
vastuun ottamisesta jo tehdyistä valinnoista. Tyttötyössä tytöille tarjotaan oma tila, jossa
he tarjolla olevan vertaistuen avulla voivat käsitellä omaan identiteettiin sekä yleiseen
elämäntilanteeseen liittyviä kysymyksiä (Honkasalo 2011: 259-260). 2000-luvun aikana
nuorisotyön toimintakentälle on vakiintunut Tyttöjen Talo-toiminnaksi kutsuttu
toimintaverkosto, joka on tiloineen tarkoitettu 12-28-vuotiaille tytöille ja nuorille
naisille. Tyttöjen Talo- toimintaan kuuluu esimerkiksi Nuoret Äidit–toiminta,
monikulttuurinen tyttötyö sekä seksuaalikasvatus (Suomen Setlementtiliitto ry –
Tyttötyön verkosto –hanke (2011-2013) 2013).

Nuorten työpajat
Yksi

merkittävimpiä

ehkäisemiseen,

nuorisotyön

nuorten

työtaitojen

panostuksia

nuorten

edistämiseen,

sekä

syrjäytymisen

ennalta

nuorisotyöttömyyden

vähentämiseen, ovat 1980-luvulla syntyneet nuorten työpajat. Työpajatoiminta kehittyi
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laajimmilleen 1990-luvun aikana,

johtuen osittain lamavuosien aiheuttamasta

nuorisotyöttömyyden noususta (Kemppinen 1999: 22; Silvennoinen 2001a: 35). Myös
1.1.1997

voimaan

tullut

laki

työmarkkinatuesta

vaikutti

työpajatoiminnan

tarpeellisuuteen. Uudistetun lain mukaan alle 25-vuotiaiden ammattikouluttamattomien
työttömien

oli

työmarkkinatukea

saadakseen,

osoitettava

tukikelpoisuutensa

koulutukseen hakemalla. Tällöin nuoria, jotka eivät olleet päässeet opiskelemaan tai
työelämään, haki suurin joukoin nuorten työpajoihin. 1990-luvun lopulla Suomessa oli
jo yli 300 työpajaa, joissa työskenteli vuosittain noin 10 000 työtöntä nuorta
(Silvennoinen 2001a: 35-36).
Vuonna 2010 Suomessa oli nuorten työpajoja 196 kappaletta, toiminnan kattaessa
80 % Suomen kunnista. Samana vuonna nuorten työpajatoimintaan osallistui 13 016
alle 29-vuotiasta nuorta, joista 10 859 oli alle 25-vuotiaita (Allianssi ry 2012: 57).
Työpajat ovat kuntien omistamia yksiköitä, joissa työttömille nuorille suunnataan työtä,
koulutusta, ja muuta toimintaa kuuden kuukauden jaksoissa. Työpajoissa koulutetut
ohjaajat valvovat ja järjestävät toimintaa. Työpajoissa tehdään esimerkiksi puu-,
metalli-, tekstiili- ja autoalan töitä. Esimerkkeinä käyvät ompelu- ja korjaustyöt, sekä
moottoripajatoiminta (Kemppinen 1999: 64; Silvennoinen 2001a: 35). Työpajatoiminta
tarjoaa myös koulutusta työnteon lisäksi. Useissa työpajoissa tarjotaan erilaisia pajaammattikoulun palveluja sekä oppisopimustoimintaa (Silvennoinen 2001a: 36).
Työpajatoiminnan vaikutukset ylettyvät nuorten syrjäytymistä ja työttömyyttä torjuvan
toiminnan lisäksi entistä laajemmalle. Työpajoista nuoret saavat tukea tuleville ura- ja
opiskelusuunnitelmilleen. Työpajatoiminnan positiivinen vaikutus näkyy konkreettisesti
silloin, kun nuori lähtee työpajajakson jälkeen opiskelemaan, tai sijoittuu työelämään.
Erilaisia arvioita ja saatuja tuloksia nuorten sijoittumisesta työelämään ja jatkoopiskeluun työpajatoiminnan jälkeen, on jo tiedossa. Vuosien 1995-1999 välillä
työpajojen yli 40 000 nuoresta 65-70 % pääsi opiskelemaan tai töihin pajajakson jälkeen
(Silvennoinen 2001a: 36). Vuonna 2010 nuorten työpajatoimintaan osallistuneista
nuorista 75 % arvioitiin sijoittuneen pajajakson jälkeen joko koulutukseen, työhön, tai
muuhun aktiivitoimintaan (Allianssi ry 2012: 57). Työpajatoiminta tarjoaa nuorille
mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon, neuvontaa oman opiskeluelämän
edistämiseen, koulutuksen loppuun suorittamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän
kanssa, sekä auttaa nuorta lopulta siirtymään työelämään (Allianssi ry 2012: 56).
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4.3 Nuorisotyön tehtävät ja toimintaympäristö
Nuorisotyön yhteiskunnallista ja yksilöllistä merkitystä toimialana voidaan perustella
sille luotujen tehtävien ja toiminnan tavoitteiden kautta. Nuorisotyötä käsittelevissä
tutkimuksissa on yleisesti viitattu Niemisen (2007) määrittämiin nuorisotyön neljään
yleiseen tehtävään, joista hän käyttää nimitystä perusfunktio. Tehtävistä puhuttaessa,
funktio-käsitettä on Niemisen (2007: 23) mukaan syytä käyttää silloin, ”kun sillä
tarkoitetaan yksittäisen nuorisotyötä tekevän organisaation pyrkimykset ylittävää ja
yksittäisen toimijan tietoisuudesta riippumatonta nuorisotyön toteutuvaa tehtävää”.
Nuorisotyön neljäksi yleiseksi tehtäväksi, eli perusfunktioksi, Nieminen (2007) on
luokitellut sosialisaatiofunktion, personalisaatiofunktion, kompensaatiofunktion, sekä
resursointi- ja allokointifunktion.
Sosialisaatiofunktiolla Nieminen (2007: 23) tarkoittaa nuorisotyön tehtävää kyetä
liittämään nuoria heitä ympäröivän kulttuurin, yhteiskunnan sekä lähiyhteisön jäseniksi.
Tehtävään on kuulunut arvojen, roolien, käyttäytymistapojen ja toimintamallien
siirtämistä nuorten sukupolvelle. Sosialisaation sisältö kuitenkin muuttuu ajan kuluessa,
eikä sitä pidä nähdä vain sopeuttavana ja vanhan kulttuuriperinnön juurruttamisena
nuoriin. Nuorisotyön sosialisaatiotehtävällä tulisikin olla tarkoituksena rohkaista nuoria
omaksumaan,

muuttamaan

sekä

hylkäämään

tarjottuja

arvoja,

rooleja,

käyttäytymismalleja sekä toimintatapoja. Sosialisaatiolla tulisi olla sekä säilyttävä että
uudistava luonne, kuten Nieminen (2007: 23) nykyaikaista sosialisaation näkemystä
kuvailee. Yhtenä perinteisenä sosialisaatiofunktion esimerkkinä nuorisotyössä on ollut
nuorisopoliittinen toiminta, jonka avulla nuorisotyö on antanut nuorille mahdollisuuksia
yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä vaikuttamiseen (Nieminen 2007:24). Myös
Cederlöf

(1999:

96-97)

on

määritellyt

nuorisotyön

tehtäviä

ja

tavoitteita.

Sosialisaatiofunktioon liittyvinä nuorisotyön tehtävinä, Cederlöf on luokitellut
esimerkiksi

suvaitsevaisuuden,

kansainvälisyyden

sekä

monikulttuurillisuuden

edistämisen nuorisotyössä.
Nuorisotyön

toisena

tehtävänä

on

personalisaatiofunktion

toteuttaminen.

Personalisaatiofunktion käsitteellä tarkoitetaan nuorisotyössä nuoren itsenäisen kasvun
ja kehityksen tukemista, sekä edesauttaa nuorta tuntemaan omat tarpeensa ja
persoonallisuutensa (Nieminen 2007: 24). Jotta tehtävä onnistuisi, tulee nuorisotyön
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pystyä

tunnistamaan,

tunnustamaan

sekä

tukemaan

nuorten

yksilöllisyyttä,

ainutlaatuisuutta sekä omaleimaisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa nuorisotyön
toteuttamista nuorten tarpeiden kuulemisen ja kunnioittamisen kautta, jolloin
esimerkiksi nuorisotyön oppimisympäristöjä rakennetaan ja kehitetään nuorten itsensä
ilmaisemien, tai nuorisotyöntekijöiden havainnoimien tarpeiden perusteella (Nieminen
2007: 23-24). Erilaiset kulttuuri- ja harrastustoiminnan tarjonnat nuorisotyössä, kuten
liikunta-, taide- ja musiikkikerhot, tarjoavat nuorille mahdollisuuden kehittää omia
taitojaan sekä luoda omaa positiivista minäkuvaansa.
Sekä sosialisaatio- että personalisaatiofunktio voidaan nähdä kuuluvaksi ennalta
ehkäisevän työn kentälle. Nuorisotyön yhdeksi perustehtäväksi on sanottu myös
ehkäisevän työn ja vapaa-ajan merkityksen nostamista esille (Määttä & Tasanko 2012:
29).

Nuorisotyön

verkottuminen

moniammatilliseksi

toimialaksi,

on

osaltaan

vaikuttanut myös sen tehtävien luokitteluun. Varsinkin sosiaalityön kanssa nuorisotyöllä
nähdään olevan yhtäläisyyksiä, kuten nuoren sosiaalistumisen tukeminen, mutta myös
selkeitä

eroavaisuuksia.

Nuorisotyö

nähdään

enemmän

yhteisöllisenä

ja

ryhmäkeskeisenä toimintana, kun taas sosiaalityössä ne ovat harvemmin käytettyjä
työkeinoja (Pohjola 2009). Ehkäisevän työn toteutumisessa eri toimialojen kesken,
nuorisotyö nähdään myös toimivan välittäjän roolissa, jonka kautta kuullaan
ensimmäisenä nuoriin ja nuorisokulttuureihin liittyviä asioita ja ilmiöitä. Nuorisotyössä
vältetään myös käyttämästä niin sanottua asiakkuus-asetelmaa, jolloin nuorisotyö
nähdään koostuvan enemmänkin ohjaus- ja kasvatussuhteesta, perustuen nuorten omaan
vapaaehtoiseen osallistumiseen (Määttä & Tasanko 2012: 30). Sosialisaatio- ja
personalisaatiofunktioon liittyen, nuorisotyön yksi tärkeimmistä tehtävistä on myös
toimia nuorten edunvalvojana sekä nuorisotoimen työkentän äänitorvena.
Niemisen

(2007)

luokittelemana

kolmantena

nuorisotyön

tehtävien

kokonaisuutena, on kompensaatiofunktio. Nuorisotyössä kompensaatiolla tarkoitetaan
nuorten sosialisaatiossa ja personalisaatiossa havaittavien puutteiden tasoittamista ja
vaikeuksien korjaamista. Käytännön nuorisotyössä tämä tarkoittaa niiden nuorten
auttamista ja ohjaamista, joilla on ongelmia yhteiskuntaan liittymisessä sekä itsensä
toteuttamisessa. Tällöin toimintaa kohdennetaan heikommassa asemassa olevien
nuorten tarpeisiin, josta hyvänä työmuodon esimerkkinä käy edelläkin kuvattu
erityisnuorisotyö. Kompensaatiofunktion toteuttamista suoritetaan usein muiden
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nuorisotyön

kanssa

verkottuneiden

toimialojen

kesken,

kuten

sosiaalityön,

terveystoimen, ammatillisen koulutuksen ja päihdehuollon kanssa (Nieminen 2007:25).
Cederlöf (1999: 96-97) nostaa esille myös syrjäytymisen ehkäisyn osana nuorisotyön
tehtäviä, sekä nuorten elämänhallintaan ja elämäntilanteeseen vaikuttamista ohjaavin ja
kasvattavin keinoin.
Neljäs Niemisen (2007: 25) määrittelemistä nuorisotyön tehtävistä on resursointija allokointifunktio. Resursoinnilla tarkoitetaan tässä tapauksessa nuorisotyöhön
osoitettuja voimavaroja, ja allokoinnilla niiden suuntaamiseen vaikuttamista. Tehtävä
on yleisesti osoitettu 1960-luvulta lähtien nuorisotyön julkishallinnon toteutettavaksi,
jolloin tehtävää on pyritty toteuttamaan pääosin nuorisopolitiikan avulla. Nieminen
(2007: 26) on määritellyt nuorisopolitiikan tarkoitukseksi ”vaikuttaa siihen, miten
nuoret huomioidaan yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa sekä resurssien jaossa ja
kohdentamisessa eri elämänalueilla”. Elämänalueiksi on nähty kuuluvaksi esimerkiksi
koulutus, työelämä, toimeentulo, politiikka, asuminen ja terveys. Yllä käsitellyistä
nuorisotyön

tehtävistä

kolme

ensimmäistä:

sosialisaatio-,

personalisaatio-

ja

kompensaatiofunktio, kuuluvat käytännön nuorisotyön tehtäviksi, kun taas resursointija allokointifunktio kuuluu enemmän nuorisopolitiikan tehtäväksi.

4.4 Nuorisotyön merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle
Cederlöf (1998) on tutkinut nuorisotyön yhteiskunnallista merkitystä Suomessa,
tarkastellen

sen

merkityksellisyyksiä.

vaikutuksia

aina

Nuorisotyö

yksittäisistä
tulisi

nuorista
nähdä

kohti

laajempia

yhteiskunnallisena

peruspalvelujärjestelmänä, jonka tulokset ja vaikutukset heijastuvat erityisesti nuorten
yleisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun kehittämiseen (Cederlöf 1998: 21-22). Mitä
nuorisotyö käytännössä tarjoaa nuorille? Aikaisemmin tutkielmassa on kuvailtu eri
toimintamuotoja, joita nuorisotyö tarjoaa nuorten käyttöön ja heidän hyväkseen.
Cederlöf (1998: 22) tarkastelee nuorisotyötä palvelujärjestelmänä, määritellen sen
tuottavan nuorille:

33



toimintaa, toimintamahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä



tietoja, taitoja, sosiaalisia yhteyksiä



osallisuuden, osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia



tavanomaista tukea elämänhallintaan



ongelmien ehkäisyä



erityistä tukea ja ongelmien ratkaisukeinoja



nuorten etujen valvontaa yhteiskunnassa

Cederlöf tulkitsee nuorisotyön tulosten ja vaikutusten, kuten nuorten yleisen
elämänlaadun ja hyvinvoinnin ylläpitämisen ja parantamisen, palvelevan koko
yhteiskuntaa nuorten ohella. Nuorisotyön rooli yhteiskunnan palvelujärjestelmänä
korostuu varsinkin sen kyvystä toimia ennaltaehkäisevänä, nuorten elämänhallintaan ja
toimintakykyyn vaikuttavana kodin, koulun ja sosiaalitoimen rinnakkaisinstituutiona.
Moniammatillisena

ja

verkostoituneena

toimialana

nuorisotyö

kykenee

myös

integroimaan eri yhteiskunnan sektoreita, hallintokuntia ja aloja (Cederlöf 1998: 22).
Nuorisotyön vaikutus nuorten identiteetin ja oman arvomaailman rakentajana
heijastuu myös koko yhteiskuntaan. Nykyinen länsimainen elämäntapa nähdään
vapaampana, riippumattomampana sekä yksilöllisempänä kuin perinteinen elämänpiiri,
joka perustui enemmän yhteisöllisyyteen, perhekeskeisyyteen sekä yhteisiin arvoihin.
Nykyinen viihdeteollinen, monikulttuurinen ja yksilöllisyyttä korostava elämäntapa
aiheuttaa

nuorten

identiteetin

rakentumiselle

omat

haasteensa.

Sosiaalisen

vuorovaikutuksen väheneminen, syrjäytyminen sekä yksilöllinen itsekkyys, ovat
esimerkkejä vaaroista, joita nuoret kohtaavat nykyisessä yhteiskunnassa (Cederlöf 1998:
35).
Nuorisotyön yhteiskunnallisista vaikutuksista ovat esimerkkeinä myös nuorten
osallistumisen

tukeminen

sekä

kansalaisvalmiuksien

kehittäminen

nuorissa.

Nuorisotyön yhtenä tehtävänä on tukea nuorten osallistumista ja vaikuttamista
yhteiskunnan toimintaan sekä heitä koskeviin päätöksiin. Erilaiset nuorisojärjestöt ja
kunnalliset nuorisovaltuustot käyvät esimerkeistä nuorten osallistumista tukevista
tekijöistä (Cederlöf 1998: 40). Kansalaisvalmiuksilla Cederlöf (1998: 38) tarkoittaa
”valmiuksia, jotka mahdollistavat ihmiselle itselleen ja samalla hänen yhteiskunnalleen
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mielekkään elämän, kokemuksen ja toiminnan. Kansalaisvalmiuksia ovat esimerkiksi
kyky osallistua, vaikuttaa, päättää omasta elämästään, toimia työelämässä ja vapaaaikana”. Nuorisotyö pyrkiikin toiminnallaan vaikuttamaan nuorten kykyyn osallistua ja
vaikuttaa heitä koskeviin asioihin, sekä luomaan esimerkiksi työpajatoiminnalla nuorille
mahdollisuuksia kouluttaa itseään työelämään.
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5. Nuorten vapaa-ajan tilankäytön ominaispiirteitä
Ennen kuin tutkielmassa tarkastellaan nuorten vapaa-ajalla tapahtuvaa tilojen käyttöä ja
hallintaa, on syytä tarkastella tilan ja paikan käsitteitä omina kokonaisuuksinaan. Tilat
jakautuvat esimerkiksi niiden avoimuuden, käytettävyyden ja sosiaalisen sallivuuden
perusteella julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin. Tilan kontrollointi ja valtamekanismien
synty käsitellään myös kappaleen aikana.

5.1 Tilan ja paikan käsitteet
Tilaa voidaan käsitellä maantieteessä monesta eri näkökulmasta käsin. Tilan
määritelmät voivat esimerkiksi vaihdella sen kulttuurisen ja tieteellisen taustan mukaan.
Jussi Semi (2010) kuvaa väitöskirjassaan ”Sisäiset sijainnit – tutkimus sukupolvien
paikkakokemuksista”, tilan tarkoittavan ”yhtäältä rajattua, mutta toisaalta avointa ja
jatkuvasti tulossa olevaa kokonaisuutta” (Semi 2010: 16). Tutkielmassa käytetään
tilakäsityksen pohjana David Harveyn (1973) määrittelemää tilan kolmijakoa
absoluuttiseen, relatiiviseen ja relationaaliseen tilaan.
Absoluuttisella tilalla tarkoitetaan sen fyysistä ulottuvuutta, tilaa, joka on
olemassa pelkkänä ”itsenään”, huolimatta siinä olevista tai siihen vaikuttavista
objekteista (Harvey 1973: 13; Haarni 1997: 90). Absoluuttinen tila nähdään fyysisenä
ympäristönä, tilana, joka on määriteltävissä koordinaatein sekä muilla tarkoilla
mittayksiköillä (Laakkonen & Mustikkamäki 2000: 16). Absoluuttista tilakäsitystä on
pidetty perinteisenä käsityksenä tilasta. Esimerkiksi kaupunkisosiologiassa tila on
aikaisempina vuosikymmeninä ymmärretty itsenäisenä kokonaisuutena, joka voi
vaikuttaa yhteiskunnalliseen toimintaan. Absoluuttisen tilakäsityksen mukaan tila
kykenee tuottamaan sosiaalista käyttäytymistä, mutta ei päinvastoin (Haarni 1997: 90).
Relatiivinen tilakäsitys perustuu Harveyn (1973: 13) mukaan objektien väliseen
suhteeseen ja vuorovaikutukseen keskenään. Relatiivisessa tilakäsityksessä tila nähdään
aina suhteellisena ja asiayhteydestä riippuvaisena, joka määrittyy kulttuurisesti ja siihen
vaikuttavien tekijöiden kautta. Relatiivisessa tilakäsityksessä tila nähdään koostuvan ja
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muodostuvan konkreettisesta materiaalisesta ympäristöstä sekä siellä tapahtuvista
sosiaalisista suhteista (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 15; Mäki 2012: 11).
Relationaalisen tilakäsityksen mukaan tila nähdään olevan jatkuvassa prosessissa
ja vuorovaikutuksessa siellä olevien tekijöiden, kuten ihmisten, kanssa. Tila ilmenee
vasta silloin, kun se toimii vuorovaikutuksessa eri objektien kanssa (Harvey 1973: 13;
Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 16). Relationaalinen tila koetaan sosiaalisena
näyttämönä, joka koostuu ihmisen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta (Häkli 1999: 8283). Verrattuna absoluuttiseen tilakäsitykseen, relationaalisessa tilakäsityksessä nähdään
sosiaalisen käyttäytymisen kykenevän tuottamaan tilaa. Tila koostuu erilaisista
rakenteista ja sitä ympäröivästä politiikasta, jotka vaikuttavat toiminnallaan tilan
käyttöön

ja

tilassa

tapahtuvan

sosiaalisen

käyttäytymisen

muodostumiseen.

Relationaalisessa tilakäsityksessä tila nähdään olevan jatkuvasti rakenteilla ja
sosiaalisesti rakentuvana, eikä vain pelkkänä geometrisenä ja absoluuttisena tilana.
Mäki (2012: 12-13) viittaa pro gradu-tutkielmassaan ”Kaupunkitila osana nuorten
arkea – hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä”, Henri Lefebvren (1996)
kaupunkikäsitykseen, joka kuuluu mielestäni teoreettiselta viitekehykseltään yhteen
relationaalisen tilakäsityksen kanssa. Lefebvren (1996: 174) mukaan kaupunki on
sosiaalisesti tuotettu kokonaisuus, jonka olemiseen ja toimintaan jokaisella on oikeus
osallistua. Lefebvren (1996: 101-103) kaupunkikäsityksessä tila ja sosiaalinen toiminta
kietoutuvat yhteen, jolloin kaupunki muotoutuu tilana siellä tapahtuvien kollektiivisten
käytäntöjen, sekä erilaisten ihmisten ja ryhmien elämän kautta. Kyseisessä
näkemyksessä Lefebvre kuvaa kaupunkia julkisena tilana, jota tarkastellaan terminä
myöhemmin.
Paikan käsite nähdään eroavan tilan käsitteestä varsinkin merkityksellisyyden
perusteella. Karisto (2004: 33) on kuvaillut paikkaa käsitteenä tunnistettavaksi,
omanlaiseksi ja ihmiselle merkitykselliseksi tilaksi, jolla on oma historiansa, ilmeensä
ja identiteettinsä. Siinä missä tilakäsitykseen ei Kariston (2004) mukaan kiinnity
samoissa määrin emotionaalisia muistoja, merkityksiä ja omistusoikeuksia, niin
paikkaan liittyy sekä yksityisiä että yhteisiä muistoja. Karjalainen (2013: 23) käsittelee
paikkaa eksistentiaalisen tulkinnan kautta, jossa paikkoja ei nähdä vain sen abstraktin
sijainnin ja objektiivisuuden kautta, vaan inhimillisen tulkinnan ja merkityksenannon
tuloksena. Hyvänä kysymyksenä Karjalainen nostaa esille lähtökohdan: mitä paikat ovat
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elettyinä sijainteina? Paikkaa ei tulisi katsoa vain ulkoapäin objektiivisesti kartoittaen,
vaan kokea se subjektiivisesti omana elämisympäristönä, jolloin paikasta muodostuu
elettyä ympäristöä. Semi (2010: 22) viittaa paikan määrittelyssä Agnew`in (2005: 89)
käyttämään kolmeen lähtökohtaan. Ensinnäkin, paikka voidaan määritellä jossain tilassa
olevana sijaintina, jossa sitä määrittää jokin toiminta tai objekti. Toiseksi, paikka
määrittyy arkipäiväisten toimintojen tapahtumapisteenä, jonka merkitykseen vaikuttavat
keskeisesti ihmisten sosiaalinen elämä ja ympäristölliset muutokset kyseisessä paikassa.
Kolmanneksi, paikka määrittyy paikkatunteen muodossa, joka ilmenee esimerkiksi
ihmisen yksilöllisen kiintymyksen ja osallistumisen kautta.
Hopkins (2010: 11) viittaa paikan käsitettä pohtiessaan Doreen Masseyn (1994)
käyttämään ”paikan tunteen/tajun” (a sense of place) kehittymiseen ja kokemiseen.
Tällöin paikka koetaan tietyllä tapaa uniikkina sijaintina, joka huolimatta siitä, että on
vuorovaikutuksessa muiden paikkojen ja sijaintien kanssa, on silti itsenäinen ja
omalaatuinen. Paikka nähdään subjektiivisena ja relationaalisena, johon vaikuttavat
ympärillä toimivat paikalliset, kansalliset ja jopa globaalit merkityssuhteet, sosiaalisista
suhteista aina kulttuurillisiin vaikutuksiin. Paikan merkityksellisyys ja erityisyys
ilmenevät siellä olevien ihmisten kokemana, jolloin niin sanottu ”paikan tunne” tulee
koettavaksi. Holloway ja Hubbard (2001: 74-75) ovat myös tarkastelleet paikan ja
ihmisen suhdetta keskenään. Jotta ihminen kokee paikan merkityksellisenä sijaintina,
tulee ihmisen tuntea paikka henkilökohtaisesti sekä reagoida siihen tunteillaan. ”Paikan
tunteen” kehittyminen vaatii emotionaaliseen suhteen rakentumista ihmisen sekä paikan
välille.
Tilan ja paikan käsitteen tarkastelu sekä tarkempi tutkiminen on laajentunut 1990luvulla, jonka jälkeen tilan ja paikan käsitteiden tarkastelu on levinnyt luonnontieteistä
myös filosofiaan, estetiikkaan ja yhteiskuntatieteisiin. Maantieteellisessä tutkimuksessa
huomio on kohdistunut sosiaalisen tilan tutkimiseen. Ihmisten arkielämä, sen tilallisuus,
ympäröivä materiaalinen maailma sekä tunteiden merkitys tilan kokemiseen, ovat olleet
maantieteellisissä tutkimuksissa vahvasti esillä (Kuusisto-Arponen & Tani 2009: 51).
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Esiin on noussut myös näkemys paikan jatkuvasta liikkuvuudesta, jolloin paikkaa
tuotetaan eri tilassa ja ajassa käytävien neuvottelujen sekä kohtaamisten kautta. Paikka
ja paikan tunne ovat tällöin johonkin kontekstiin ja aikatilalliseen hetkeen kiinnittyvä
kokonaisuus (Massey 2005: 130-142; Semi 2010: 25). Semi (2010: 27-28) määrittelee
paikkojen olevan ihmisten tuottamia, ympäröivän yhteiskunnan ja kulttuurin
vaikutuksessa olevia, ei koskaan valmiita, vaan jatkuvassa muutoksessa ja
vuorovaikutussuhteissa olevia kokonaisuuksia.

5.2 Julkinen/avoin sekä puolijulkinen tila
Varsinkin

kaupunkitilassa tilat

on jaettu

tarkasteltavaksi

pääasiassa

kahteen

kokonaisuuteen: julkiseen ja puolijulkiseen tilaan. Myös yksityinen tai suljettu tila
kuuluu yhtenä osana tilan määrittelyyn, sen avoimuutta ja käytettävyyttä tarkasteltaessa,
mutta tätä tilan muotoa ei tutkielmassa käsitellä. Tilan määrittely on yleensä tehty
tilojen avoimuuden, omistuksen, käytettävyyden sekä niihin liittyvien sääntöjen ja
oikeutuksien mukaan (Ridell ym. 2009: 8-12). Julkinen tila määritellään kaikille
tasavertaisesti avoimena tilana, johon kaikilla on vapaa pääsy. Julkisesta tilasta
käytetään myös avoimen tilan nimitystä, joka kuvastaa kenties paremmin tilan fyysistä
avoimuutta sekä tilan saavutettavuutta (Kopomaa 1997: 11; Mäenpää 2005: 21, 35).
Avointa ja julkista tilaa voidaan tarkastella myös tilalle luotujen, tai tilassa esimerkiksi
sosiaalisesti ilmenevien, rajojen ja normien kautta. Sibley (1995) on tutkinut
syrjäyttämisen käytäntöjä julkisessa tilassa, jakaen tilat avoimiin ja suljettuihin tiloihin,
kiinnittäen huomiota niiden rajoihin, arvojärjestelmiin, erilaisuuden ja vaihtelevuuden
hyväksymiseen, valvontaan sekä tilassa ilmeneviin kulttuureihin.
Avoimessa tilassa rajat nähdään heikosti esiintyvinä ja määriteltyinä, kuvastaen jo
edellä esitettyä käsitystä tilojen avoimuudesta ja vapaasta liikkuvuudesta. Avoimessa
tilassa myös arvojärjestelmät koetaan monipuolisuutta ja erilaisuutta arvostavana ja
sallivana, kun suljetussa tilassa koetaan yleensä jonkin dominoivan arvojärjestelmän
hallitsevan tilaa. Sama käytäntö toteutuu myös tilan erilaisuudessa ja vaihtelevuudessa.
Tilan valvonta nähdään suljetussa tilassa tärkeäksi, ja valvontaa järjestetäänkin
suljetussa tilassa paljon. Avoimessa tilassa, tilan sekä sen rajojen valvontaa ei nähdä
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tarpeelliseksi tai välttämättömäksi. Tilassa ilmenevät kulttuuriset erot ovat myös
selkeästi erilaisia avoimen ja suljetun tilan kesken. Avoimessa tilassa kulttuurillisuus
nähdään monikulttuurisempana kuin suljetussa tilassa. Esimerkkeinä avoimista tiloista
käyvät erilaiset urheilutapahtumat, karnevaalit ja festivaalit, jotka järjestetään julkisissa
ja avoimissa tiloissa (Sibley 1995: 79-80; Malone: 2002: 158-159).
Laajemmin määriteltynä julkisella ja avoimella tilalla tarkoitetaan pääosin kodin
ja työpaikan ulkopuolisia tapahtumapaikkoja, jotka ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.
Se on nähty perinteisesti demokraattisena ja avoimena tilana, jossa myös erilaisuus
huomioidaan ja hyväksytään, sekä jossa yhteistä kulttuuria luodaan ihmisten ja
ympäristön vuorovaikutuksessa (Zukin 1995: 260; Holloway & Hubbard 2001: 189).
Julkinen tila muovautuu merkitykselliseksi sitä käyttävien ihmisten toimesta. Goheen
(1998: 479-480) kuvailee julkisen tilan määrittymistä sitä käyttävien ihmisten toimesta,
kun he antavat tilalle merkityksellisyyttä käyttämällä sitä omiin tarpeisiinsa, antaen
tilalle myös symbolista arvoa. Julkisen/avoimen tilan prosessi nähdään dynaamisena,
jolloin tilan merkitys ja käyttötarkoitus ovat aina alttiita mahdollisille muutoksille.
Esimerkiksi perinteisestä kaupunkiympäristöstä voidaan luokitella avoimiksi/julkisiksi
tiloiksi muun muassa kadut, aukiot, puistot ja torit (Kopomaa 1997: 22; Mäenpää 2005:
35). Yhä enemmän on kuitenkin havaittavissa julkisen tilan avoimuuden häviämistä.
Varsinkin tilan valvonta ja julkisen tilan muuttuminen yhä kaupallisemmaksi, on
muuttanut julkisen tilan määrittymistä esimerkiksi kaupunkiympäristöissä. Julkinen tila
on muuttumassa kohti puolijulkista tilaa.
Puolijulkinen tila eroaa julkisen tilan määritelmästä pääosin sen kontrollin ja
omistuksen

suhteen.

Yhä

kasvavissa

määrin,

varsinkin

kaupunkitilassa,

julkisen/avoimen tilan määrän on nähty supistuvan ja tilalle tulleen yksityisten
tekijöiden omistamaa tilaa, jossa toimintaa valvotaan ja kontrolloidaan (Holloway &
Hubbard 2001: 189; Kuusisto-Arponen & Tani 2009: 53). Puolijulkisessa tilassa tilat
koetaan ihmisten käytettäviksi, mutta joita kuitenkin kontrolloidaan eri tavalla kuin yllä
kuvattuja julkisia/avoimia tiloja. Koskela (1999: 17) tarkastelee tilojen avoimuutta
tilojen yksityistämisen jälkeen. Koskelan mukaan julkisten tilojen yksityistämisen
jälkeen niiden avoimuus supistuu, jolloin puolijulkinen tila ei ole kaikille avoin. Tilojen
käytössä koetaan syrjäyttämistä, jolloin tilan sosiaalinen sallivuus vähenee. Syrjimisen
syinä ovat esimerkiksi eroavaisuudet iän, sukupuolen, rodun tai etnisyyden suhteen.
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Puolijulkisen tilan yleistyminen julkisen tilan kustannuksella, on pelätty johtavan
varsinkin

kaupunkitilojen

yksipuolistumiseen

ja

kaupunkielämän

sosiaaliseen

köyhtymiseen (Kopomaa 1997: 21).
Hyvänä

esimerkkinä

puolijulkisesta

tilasta käyvät

erilaiset

kauppa-

ja

ostoskeskukset, joissa yksityisen ja julkisen tilan rajat ovat hämärtyneet. Erilaisista
yksityisissä omistuksissa olevista liikkeistä koostuvat kauppakeskukset käyvät myös
hyvänä esimerkkinä siitä, kuka tilan omistaa, ja kenellä on valta päättää tilan käytöstä
sekä sen käyttäjistä (Tani 2011: 4). Myös nykyisen markkinatalouden vaikutus
puolijulkisten

tilojen

yleistymiseen

on

puhututtanut

tutkijoita.

Esimerkiksi

kauppakeskukset nähdään massakuluttamiseen tarkoitettuina tiloina, jotka koetaan
rakentuvan ja toimivan pääosin markkinavoimien logiikalla (Ridell ym. 2009: 15-16;
Mäki 2012: 13). Mäki (2012: 14) viittaa kaupunkitilaa tutkineeseen Hille Koskelaan
(2009: 42), joka on kuvannut kaupunkitilojen muuttumista nykyaikana kohti
teemapuistomaista tilaa, jossa eri rakenteille on jo ennalta suunnitellut tarkoitukset ja
merkitykset, jolloin kaupunkiympäristön spontaanius ja tietynlainen vapaus on vaarassa
vähentyä. Kauppakeskukset koetaan kuluttamisen ympäristöiksi, joissa myös yksityinen
valvonta

ja

vartiointi

rajaavat

asiakkaiden

valikointia

haluttuihin

ryhmiin.

Kaupunkitilasta pyritään tekemään mahdollisimman houkutteleva taloudellisesti, jossa
kuluttajat nähdään tilan tärkeimpinä käyttäjinä (Mitchell 2003: 18). Tämä johtaa
ongelmatilanteisiin, kun esimerkiksi kauppakeskuksissa ei-kuluttavat ihmiset, kuten
tiloissa aikaansa viettävät nuoret, koetaan helposti ongelmallisiksi (Kuusisto-Arponen &
Tani 2009: 53).

Kontrolli ja valvonta puolijulkisessa tilassa
Merkittävinä tekijöinä puolijulkisessa tilassa ovat tilan vartiointi ja valvonta. Ennen
kuin tarkastellaan tilojen vartiointia ja valvontaa käytännön tasolla, on syytä avata
panoptisuuden käsitettä, ja sen suhdetta esimerkiksi kaupunkitiloissa tapahtuvaan
kameravalvontaan. Panoptisuus tarkoittaa kaikkinäkyvyyttä, jonka kehittäjänä pidetään
valistusfilosofi Jeremy Benthamia (1748-1832). joka esitti panoptisuutta keksintönä
vankien

valvontaan

rangaistuslaitoksissa.

Panoptisuuden

idean

soveltamisen
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valvontateknologiaksi suoritti lopulta Michael Foucault, joka ideoi vankien valvontaan
uudenlaisen vankilarakennuksen, Panoptikon. Ratkaisuna oli luoda sylinterinmuotoinen
vankila, jonka reunoilla vankisellit sijaitsivat. Rakennelman keskellä sijaitsee
valvontatorni, josta on esteetön näkymä jokaiseen vankiselliin, mutta johon ei ole
selkeää

näköyhteyttä

selleistä

poispäin

katsottuna.

Tämä

luo

sosiaalisen

kontrollimekanismin, jossa vangit eivät tiedä milloin heitä tarkkaillaan, mutta ovat
tietoisia valvonnan jatkuvasta mahdollisuudesta (Foucault 1980; 274-277; Häkli 1999:
184; Koskela 2003: 298). Foucault`n panoptisuuden ideaa on tutkinut myös Matt
Hannah (1997), joka tarkastelee panoptisuuden näkymistä nykyisessä yhteiskunnassa.
Hannah on kiinnittänyt huomiota siihen, miten ihmisten julkinen näkyvyys liittyy
normaaliuden ylläpitämiseen ihmisten keskuudessa. Lähtökohtaisesti Hannah (1997)
kokee ihmisten käyttäytyvän varmimmin normaalisti silloin, kun heidän toimintansa on
julkisesti

näkyvää.

epätäydellisempää

Vaikka
kuin

panoptisuus

rangaistuslaitoksissa,

normaaleissa
johtuen

arkiympäristöissä

ihmisten

vapaudesta

on
ja

mahdollisuudesta päästä arkiympäristöissä myös suljettuihin ja yksityisiin tiloihin,
koetaan

se

kuitenkin

merkittävänä

osana

sosiaalista

kontrollia

nykyisessä

yhteiskunnassamme (Häkli 1999: 185-186).
Käytännössä valvonta ja vartiointi tapahtuvat sekä julkisissa että varsinkin
puolijulkisissa tiloissa kameravalvonnan ja vartiointitehtäviin palkattujen vartijoiden
kautta (Malone 2002; Koskela 2003). Esimerkiksi kauppakeskuksissa työskentelevillä
vartijoilla on lupa poistaa alueelta ei-toivotuiksi määriteltyjä henkilöitä, joiksi voidaan
luokitella esimerkiksi juopuneet, häiriötä aiheuttavat, tai nukkuvat henkilöt (Kopomaa
1997: 178; Mäkinen 2010: 10). Mäkinen (2010) on tutkinut pro gradussaan ”Julkisen
tilan

kontrollin

ulottuvuuksia

-

Tapaustutkimus

Stop

Töhryille-projektista”,

kaupunkitilan kontrollia sekä ihmisten oikeutta julkiseen kaupunkitilaan. Mäkinen
(2010: 10-11) nostaa tilasta poistamisen yhdeksi syyksi tilassa oleskelun, pohtien miksi
oleskelu nähdään häiritsevän kaupunkilaisia. Alun perin oleskelun kieltäminen on
pohjautunut tarkoitukseen pitää juopuneet sekä kodittomat poissa julkisista ja
puolijulkisista sisätiloista. Mutta oleskelevaksi ihmisiksi ei lasketa vain juopuneita
ihmisiä, vaan myös esimerkiksi tiloissa oleskelevat nuoret. Julkisen tilan supistuminen
entistä enemmän puolijulkiseksi tilaksi, on ajanut esimerkiksi kaupunkitilat entistä
tiukemmiksi tiloiksi (Kuusisto-Arponen & Tani 2009: 52), joissa ympäristöllä on
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etukäteen suunniteltuja käyttötarkoituksia, eikä vaihtoehtoisia toimintoja nähdä
hyväksyttävänä.

Tällöin

kaupunkiympäristössä,

kuten

puolijulkisissa

kauppakeskuksissa, oleskelevat nuoret joutuvat tilapolitiikan uhreiksi (Valentine 2004:
101). Kauppakeskukset koetaan kulutuksen tilana, mutta siellä oleskeleville nuorille tila
näyttäytyy täysin eri tavalla, kuten paikkana tavata ystäviä ja viettää vapaa-aikaa.
Suomessa nuorten oleskelua kaupunkitiloissa on pyritty rajoittamaan ja valvomaan eri
keinoilla, kuten musiikillisella ulossulkemisella Tampereella ja Lohjalla, soittamalla
klassista musiikkia kaiuttimista (Kuusisto-Arponen & Tani 2009: 53).
Nykyajan elinympäristöömme kuuluvat oleellisena tekijänä valvontakamerat,
jotka koetaan sekä positiivista turvallisuutta tuovina että myös negatiivista valvonnan
tunnetta tuovina tekijöinä (Koskela 1999: 2). Koskela (2003) käyttää termiä kameraaikakausi (cam era), kuvaillessaan nykyhetken valvontaa elinympäristössämme.
Kameravalvonta liittyy selkeästi Foucault`n käyttämään panoptisuuden käsitteeseen. Jos
pohditaan esimerkiksi kaupunkitilassa tapahtuvaa kameravalvontaa, tiedostamme itse
olevamme tarkkailun kohteena ja tilanteelle paljastettuja, mutta emme voi olla täysin
varmoja siitä, kuka meitä valvoo ja milloin (Häkli 1999: 187; Koskela 2003: 293).
Valvontakameroiden käyttö on kuitenkin yksi tärkeä tekijä tilan kontrolloimisessa.
Niiden toiminta nähdään Koskelan (2000: 173-175) mukaan pohjautuvan julkiseen sekä
sisäiseen kontrolliin. Julkinen kontrolli perustuu valvontakameroiden konkreettiseen
näkyvyyteen ympäristössä, jolloin ihmiset tietävät olevansa mahdollisen tarkkailun
alaisena. Tämän johdosta ihmiset pystyvät itse kontrolloimaan käyttäytymistään, kun he
huomaavat olevansa tarkkailun kohteena, johtaen tilan sisäiseen kontrolliin (Foucault
1977: 202-203). Koskela käyttää tästä ilmiöstä termiä kurin automatisoituminen.
Valvontaan ja tilan kontrollointiin liittyy aina myös valta. Onkin syytä miettiä,
kenellä on valta ja oikeus valvoa julkisia ja puolijulkisia tiloja, sekä päättää niiden
käyttömuodoista. Zukin (1995) puhuu kaupunkitilasta demokraattisena, jonka
käyttömuodot perustuvat sen käyttäjien yhdessä määritteleminä. Tilan hallinnassa on
kuitenkin hyvin usein joku etusijalla. Mäkinen (2010: 8) viittaa kaupunkitilan
hallinnassa Koskelan ja Ruotsalon (2005: 255) määrittelyyn, jonka mukaan ”tilasta on
tullut (sosiaalista) pääomaa, jota pitävät hallussaan ne, joilla on valtaa”. Jos
pohdimme tätä puolijulkisena koettavan kauppakeskuksen näkökulmasta, sen
pääasialliseksi

käyttötarkoitukseksi

koetaan

kuluttaminen,

jolloin

kulutukseen
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tarkoitettuja ympäristöjä tarjoavat liikkeet ja yritykset ovat oikeutettuja käyttämään
tiloissaan valvontaa ja kontrolloimaan omaa tilaansa.
Vaikka teknistä kameravalvontaa perustellaan usein turvallisuuden lisäämisen
kautta, on sen käytöllä nähty myös negatiivisia vaikutuksia. Yksi epäselvyys
kameravalvonnassa on se, kenen tilaa valvonta milloinkin puolustaa sekä tarkkailee, ja
kenen näkemystä tilan käytöstä pyritään toteuttamaan (Kopomaa 1997: 127-136;
Koskela 2009: 210-212). Kameravalvonta voi johtaa tilassa myös sosiaaliseen
poissulkemiseen. Tilan käyttöä kontrolloidaan valvonnan avulla, jolloin tilasta pyritään
sulkemaan pois semmoinen toiminta, joka ei tue tilan varsinaista käyttötarkoitusta
(Koskela 2000: 245-246). Esimerkkinä tähän liittyen käy nuorten oleskelu
ostoskeskuksissa ja kaduilla, joita pyritään valvonnankin avulla siirtämään eri tiloihin.
Tietoisuus

ympärillä

olevasta

valvonnasta

voi

tuntua

myös

ahdistavalta,

epämiellyttävältä sekä yksityisyyttä loukkaavana.

5.3 Kuriyhteiskunnasta kontrolliyhteiskuntaan ja biovaltaan
Tilan kontrollointiin kuuluu olennaisena valta ja erilaiset valtasuhteet. Vallan
muotoutumiseen kuuluu kuitenkin eroavaisuuksia, kun sitä tarkastellaan eri aikakausien
ja yhteiskuntamuodostelmien kautta (Semi 2010: 83; Semi 2011: 62). Semi (2011) on
viitannut artikkelissaan Foucault`n (2007: 1-23) kolmeen eri valtamuotoon, joiden
kautta valtatekniikoita ja niiden kehitystä voidaan tarkastella.
Foucault`n ensimmäinen valtamuotoon suvereeni valta, johon liittyy yksilöihin
suoraan kohdistuva valta sekä jatkuva valvonta. Suvereniteetissa tilana voidaan käsittää
jokin maa-alue, jota valvotaan ja jonka toimintoja hallitsee jokin yksinvaltias.
Yksilöllisiä elämänvalintoja ei suvereniteetin vallan alaisena ollut paljoakaan tarjolla.
Valtaa käyttivät perinteisesti kirkot ja kruununhallitsijat (Semi 2010: 83-84).
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Toiseksi valtamuodoksi Foucault luokittelee kurin, jonka hän kokee toimivan modernin
vallankäytön ytimenä. Foucault sijoittaa kuriyhteiskuntien toiminnan 1700- ja 1800luvuille, mutta niiden vaikutus on ylettynyt 1900-luvun alkupuoliskoon (Deleuze 2005:
118-119; Semi 2010: 84). Kuriyhteiskunnan valtamuotoon kuuluu olennaisena osana
tarkkailu, luokittelu, määrittely ja tilan järjestely (Semi 2011: 62). Luokittelun ja
määrittelyn kautta syntyvät esimerkiksi ihmisten jako lapsiin ja aikuisiin, kuten myös
käsitys siitä, mitä pidetään normaalina ja epänormaalina. Käsitys yksilöstä ja
identiteettien syntyminen koetaan myös liittyvän kuriyhteiskunnan kehittymiseen (Semi
2010: 84). Kuriyhteiskuntaan liittyvät toiminnalle asetetut rajat ja tiukka kontrolli.
Kansalaisten kiinnittyminen yhteiskuntaan ja sen eri valtasuhteisiin nähdään tapahtuvan
kuriyhteiskunnassa instituutioiden kautta sekä siirtymällä erilaisista suljetuista tiloista
toisiin (Deleuze 2005: 121; Semi 2010: 85). Suljetuilla ja rajatuilla tiloilla Deleuze
(2005) tarkoittaa esimerkiksi perhettä, koulua, kasarmia, tehdasta ja vanhainkotia,
joiden kautta ihminen toimii osana yhteiskuntaansa ja kuuluu sosiaaliseen tilaan (Semi
2010: 85).
Kolmantena valtamuotona Foucault käyttää biovallan käsitettä, jossa valta toimii
kansalaisten tietoisuuteen vaikuttavana kontrollina (Hardt & Negri 2005: 39-41; Semi
2011: 62). Aikaisempi kuriyhteiskunta on muuttunut kohti kontrolliyhteiskuntaa, jossa
yksilöiden kiinnittyminen yhteiskunnan toimintaan ja valtasuhteisiin tapahtuu erilaisten
instituutioiden olemassaolon kautta. Esimerkkinä tämmöisestä kontrolliyhteiskunnan
instituutioista käyvät koulut kasvatusympäristöineen (Hardt & Negri 2005: 39-40).
Biovalta käy esimerkkinä kontrolliyhteiskunnan vallan muodosta, jossa valta nähdään
toimivan yhteiskunnan sisältä käsin. Foucault`n mukaan biovallassa valtaa ei nähdä
olevan selkeästi jollain yhdellä tekijällä, vaan se muotoutuu eri tekijöiden
vuorovaikutuksessa,

kuten

erilaisten

instituutioiden

ja

ryhmien

muovaavana.

Valtasuhteet ovat myös jatkuvasti muuttuvia ja ympäristöstä riippuvaisia (Danaher ym.
2000: 70-71). Historiasta löytyy aikoja, jolloin valtasuhteet liittyivät joihinkin
yksittäisiin henkilöihin tai instituutioihin, kuten monarkioihin tai kirkon valtaan
yhteiskunnassa, mutta nykyaikana valtasuhteet liikkuvat ja muovautuvat enemmän eri
ryhmien, instituutioiden ja tekijöiden välillä, ilman että valta olisi täysin jonkin yhden
tekijän hallussa (Danaher ym. 2000: 72-73).
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Biovaltaan voidaan nähdä liittyvän tietynlainen hallinnallisuus, jonka avulla yksilöitä ja
yhteisöjä ohjataan. Yksilö nähdään biovallassa sen tuotteina, jolloin esimerkiksi arvot,
normit ja käyttäytymismallit muovautuvat ihmisille ympäröivän yhteiskunnan ja
biovallan vaikutuksesta. Kotikasvatus, koulutus kouluympäristöissä, uskonnot, media ja
erilaiset järjestöt vaikuttavat ihmisiin ja heidän elämismaailmaan (Danaher ym. 2000:
74). Foucault`n (1980; 1982) määritelmä biovallasta voidaan tiivistää seuraavasti:
”biovalta ei ole oikeutta vaan tekniikkaa, sen ydin ei ole laki vaan normalisointi, eikä se
rankaise vaan valvoo” (Lappalainen 2006).
Lappalainen (2006) on määritellyt Foucault`n biovallan käsitteestä määritelmän,
jossa

biovalta

nähdään

ideologisesti

määriteltynä

ja

hallitsemiskäytäntöjen

kokonaisuutena, jonka tuloksena määritellään normit siitä, mikä koetaan oikeana ja
luonnollisena. Biovallan toimintakokonaisuudeksi Lappalainen on kuvaillut seuraavaa:
biovallan välineenä on tieto ja tiede, jotka pohjautuvat saatavilla oleviin tieteellisiin
teorioihin ja analyyseihin. Biovallan harjoittajina toimivat eri yhteiskunnan instituutiot
yhdessä median kanssa. Biovallan tarkoituksena on luoda hallittu yhteiskunta,
tuottavina, hyvinvoivina ja kurinalaisina subjekteineen.
Semi (2010: 87) viittaa Hardt`n ja Negrin (2005) näkemykseen biovallan
tehtävästä, kyetä yhteiskunnan jäsenten elämän kokonaisvaltaiseen haltuunottoon sekä
sen hallintaan (Hardt & Negri 2005: 39-41). Biovallan tuloksena yhteiskunnasta ja sen
jäsenistä tulee poliittisten strategioiden kohde, jossa valta ilmenee kaikkialla. Toisin
kuin

kuriyhteiskunnassa,

jossa

tilat

nähtiin

eristettyinä

ja

suljettuina,

kontrolliyhteiskunnassa tilat ovat muuttuvia. Myöskään kuriyhteiskunnan tyyppistä
jakoa sisä- ja ulkopuoliseen tilaan ei kontrolliyhteiskunnassa esiinny vastaavalla tavalla
(Semi 2010: 87, 89). Nykyiseen kontrolliyhteiskuntaan liittyvien kasvuympäristöjen
rajat nähdään joustavina ja liukuvina (Soanjärvi 2012: 28). Näinä kasvuympäristöinä
voidaan olettaa tarkoitettavan nuorilla muun muassa koulun, kodin ja vapaa-ajan
ympäristöjä. Nuorisotyön sijoittuminen nuorten kasvuympäristöihin (Soanjärvi 2012:
28) on perinteisesti koettu kuuluvan nuorten vapaa-aikaan, mutta myös linkittyvän
osaltaan koulun ja kodin rajapinnoille. Kuinka kontrolli ja valta ilmenevät
nuorisotaloilla, ja kokevatko siellä käyvät nuoret olevansa niiden alaisena, käydään
tutkielmassa myöhemmin läpi teemahaastattelujen analysoinnissa.
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5.4 Nuorten olemisen ja tekemisen tilat
Aikaisemmin tutkielmassa on käyty läpi tilojen erilaisuutta julkisen ja puolijulkisen
tilan käsittelyn kautta. Tilat ja niiden käyttötavat nähdään myös erilaistuvan,
vertailemalla niiden käyttäjiä ikäryhmittäin. Tässä tutkielmassa tarkastellaan nuorten
vapaa-ajan tilankäyttöä, kohdistaen huomion nuorisotalojen käyttöön, ja siellä käyvien
nuorten ajatuksiin sekä kokemuksiin nuorisotaloista osana heidän vapaa-ajan
tilankäyttöä. Ensiksi on kuitenkin syytä avata hieman laajemmin nuorten käyttämien
tilojen ja paikkojen määrittelyä, sekä tarkastella aikaisempia tutkimustuloksia koskien
nuorten tilankäyttöä.
Sosiaalisen tilan rakentuminen, sekä lapsuuden ja nuoruuden maantieteellinen
tutkiminen, on nostanut suosiotaan viime vuosikymmeninä (Kuusisto-Arponen & Tani
2009: 51). Akateemisesti nuorten tutkiminen omana sosiaalisena ryhmänä on nähty
alkaneen 1950-luvulla Yhdysvalloissa sekä Isossa-Britanniassa, jolloin huomio
kiinnittyi ongelmana koettuihin nuorisojengeihin (Valentine ym. 1998: 10). Näinä
vuosikymmeninä

akateemista

tutkimusta

korosti

enemmänkin

yksittäisten

nuorisojengien tutkiminen, kuin nuorisoa tutkiminen laajemmin tarkasteltuna.
Vähitellen huomio kiinnittyi myös nuorisokulttuurien syntymiseen, jotka ottivat
vaikutuksia ympäröivästä maailmasta esimerkiksi median, musiikin sekä muodin kautta.
Nuorten tutkiminen oli painottunut ennen 1980-lukua pääosin miesvaltaiseksi, mutta
1980-luvun alkaessa tutkimukset kiinnittivät huomiota myös nuorten tyttöjen/naisten
elämään (Valentine ym. 1998: 13-18). Aitken (2001: 26) nostaa esille myös lasten
maantieteen tutkimisen muuttumisen 1980-luvulta eteenpäin, jota ennen lasten
maantieteellistä tutkimusta painottivat tutkimukset, jotka keskittyivät pääosin lasten
kognitiivisten kykyjen tarkasteluun. Nykyään lasten maantieteen tutkimuksessa tutkijat
ovat entistä enemmän kiinnostuneita lasten sekä nuorten paikoista, paikallisuudesta,
seksuaalisesta ja poliittisesta identiteetistä, sekä lapsuuden sosiaalisesta rakentumisesta.
Vaikka Valentine (1998: 21-23) olikin vielä ennen 2000-lukua valmistuneessa
tutkimuksessaan huolissaan nuorisotutkimuksen pinnallisuudesta, jossa tutkimusta
tehtiin liian tutkijajohtoisesti, eikä nuorten ääntä saatu tarpeeksi kuuluviin heitä
koskevissa tutkimuksissa, niin tällä hetkellä voimme huomata nuorisotutkimuksen
toimivan hyvinkin laaja-alaisesti.
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Kansainvälisistä tutkijoista nuoruutta ja nuorten tilankäytön erityisyyttä ovat tutkineet
muun muassa Stuart. C. Aitken, Lewis Holloway, Peter. E. Hopkins, Karen Malone ja
Gill Valentine. Näistä esimerkiksi Stuart C. Aitken on tuonut nuorisotutkimusta osaksi
ihmismaantiedettä varsinkin 1990-luvulta lähtien (Kallio & Häkli 2011: 64), josta
vuonna 2001 ilmestynyt teos ”Geographies of young people – the morally contested
spaces of identity” on hyvä esimerkki nuorten maantiedettä laajasti tarkastelevasta
teoksesta. Nuorisotutkimuksesta ja nuorten maantieteestä puhuttaessa täytyy nostaa
esille myös Gill Valentinen ja Tracey Skeltonin (1998) editoima ”Cool Places –
geographies of youth culture”–teos, jonka on koettu olevan ensimmäinen laajasti
nuorten maantieteellisiä tiloja ja alueita sekä nuorisokulttuuria tarkasteleva teos, joka
huomioi myös poliittisten toimien vaikutukset nuorten maantieteessä (Kallio & Häkli
2011: 65).
Suomalaisista nuorten maantiedettä ja nuorisotutkimusta tekevistä tutkijoista
täytyy nostaa esille Anna-Kaisa Kuusisto-Arposen ja Sirpa Tanin, jotka ovat yhdessä
tutkineet nuorten käyttämiä tiloja ja nuorten vapaa-aikaa, sekä luoneet työllään
hengailun maantiede-käsitteen, jolla kuvaillaan nuorten sosiaalista yhdessäoloa ilman
suunniteltua tekemistä, sekä tapaa ottaa tila sosiaalisesti haltuun (Kuusisto-Arponen &
Tani 2009: 52). Heidän julkaisunsa ovat toimineet myös tässä tutkielmassa suuntaa
antavina, tarkastellen nuorten tilankäyttöä julkisessa ja puolijulkisessa ympäristössä,
sekä huomioiden nuorten ulossulkemisesta ja valvontaa julkisissa ja puolijulkisissa
kaupunkitiloissa.
Kuusisto-Arponen ja Tani (2009) ovat luokitelleet nuorten käyttämiä tiloja
kahteen kokonaisuuteen: tekemisen ja olemisen tiloihin. Tekemisen tiloilla tarkoitetaan
ympäristöjä, jotka on suunniteltu jotain tarkoitusta varten. Tekemisen tilat koetaan
näyttäytyvän varsinkin nuorille jonkin auktoriteetin tai valvonnan alaisena toimivina
tiloina. Tyypillisinä tekemisen tiloina nuorille toimivat koulut sekä harrastusten mukaan
ilmenevät harrastuspaikat (Kuusisto-Arponen & Tani 2009: 51). Koulut, tai
paremminkin koulumaailmana esiintyvä toimintaympäristö, toimii suurena vaikuttajana
nuorten maailmassa. Sen lisäksi että koulunkäynti vie suuren osan nuorten päivittäisestä
ajasta, niin myös kasvatus, opetus, sosiaalinen vuorovaikutus nuorten ja aikuisten
kesken sekä oman identiteetin rakentuminen, kuuluvat kaikki osaltaan nuorten
koulumaailmaan.

48

Koulu esiintyy tilana ja paikkana nuorille myös monella erilaisella tavalla. Valentine
(2001: 142) jakaa kouluympäristön esiintyvän nuorille kahtena osana. Ensimmäinen
kuvastaa

koulua

instituutiona,

aikuisjohtoisena

koulutusympäristönä

tarkkoine

rakenteineen, aikatauluineen sekä luokkajakoineen. Toisena puolena koulu avautuu
nuorille heidän omana maailmanaan, sosiaalisen vuorovaikutuksen kenttänä, jossa
luodaan ystävyyssuhteita ja joka luo parhaimmassa tapauksessa nuorille tietynlaisen
yhteisön. Koulut kuuluvat kuitenkin selvästi nuorten tekemisen tiloihin, joita määrittää
jonkin auktoriteetin tai valvonnan läsnäolo, kuten esimerkiksi opettajat kouluissa.
Kun erotetaan nuorten elämässä tilat, jotka eivät koske kotia, koulua tai
harrastusten tiloja, tilat, joita ei määritä esimerkiksi kasvattajien tai muiden aikuisten
läsnäolo valvovana tekijänä, niin puhutaan nuorten olemisen tiloista. Kuusisto-Arponen
ja Tani (2009: 52) ovat määritelleet olemisen tilan tarkoittavan ympäristöjä, ”...joita
jäsentää sosiaalinen ajanvietto muiden kanssa”, sekä ”…ilmentävät joutilaisuutta sekä
omaehtoista tilan haltuunottoa”. Olemisen tilat tarjoavat nuorille paikan ns. olla vain,
ilman aikatauluja tai ennalta suunniteltua tekemistä, sekä vapauden muiden kontrollista.
Varsinkin nuorten oman identiteetin muodostumiselle olemisen tilat ovat tärkeä tekijä
(Valentine 2004: 84), jossa nuoret pääsevät olemaan vertaistensa kanssa ja luomaan niin
sanotusti heidän omaa tilaansa. Hopkins (2010: 11-13) on myös korostanut paikkojen
merkitystä nuorten identiteetin rakentumiselle. Tilan ja paikan kokeminen voidaan
nähdä eroavan jokaisesta ihmisestä lähtien. Nuorten kyky käyttää tiloja omaan
toimintaansa, usein eri tavalla kuin tilan käyttötarkoitukseksi on ennalta suunniteltu, on
myös kiinnittänyt tutkijoiden huomion. Varsinkin ympäristöt, joita esimerkiksi aikuiset
eivät täytä toiminnallaan, voivat muovautua nuorten käyttämiksi ja valtaamiksi
paikoiksi. Esimerkkeinä käyvät erilaiset pienemmät syrjäkujat, hylätyt ja ränsistyneet
maa-alueet, ostoskeskuksia ympäröivät alueet sekä luontomaisesta ympäristöstä jokin
tietty alue metsistä oleskelualueineen (Matthews 2003: 106; Hopkins 2010: 204-205).
Nuorten olemisen tiloihin liittyy vahvasti termi hengailun maantiede (KuusistoArponen & Tani 2009). Nuorten sosiaalista yhdessäoloa ilman sen tarkemmin
suunniteltua tekemistä, kuvaillaan usein tällä termillä. Hengailu edellyttää kuitenkin
ympäristöltä tiettyjä asioita. Yksi näistä on tilan esiintyminen nuorille samalla
vetäytymisen sekä vuorovaikutuksen tilana (Tani 2011: 4). Vetäytymisellä tarkoitetaan
nuorten pääsemistä pois heitä kontrolloivien aikuisten, kuten vanhempien ja opettajien,
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valvonnasta. Tällöin nuoret voivat kokea ottavansa tilaa haltuun itsenäisemmin.
Vuorovaikutuksella

tarkoitetaan

nuorten

olemista

keskenään,

ollen

toisilleen

”näytteillä”. Hengailu edellyttää ympäristöltä myös sallivuutta. Tällä Kuusisto-Arponen
ja Tani (2009: 52) tarkoittavat nuorten läsnäolon sallivuutta ja positiivista suhtautumista
erilaisissa julkisissa sekä puolijulkisissa tiloissa. Kuten aikaisemmin kuvailtiin, nuoret
voivat käyttää ympäristöjään monipuolisesti omaan toimintaansa soveltuvaksi.
Esimerkkeinä tilojen käyttötapojen erilaisuudesta käyvät kaupunkitilojen portaikot ja
kauppakeskukset. Joillekin kadut ja portaikot ilmentävät vain kulkuväyliä, kun nuorille
ne voivat toimia pysähdyksen paikkoina, joissa istutaan ja vain oleskellaan yhdessä
kavereiden kanssa. Kauppakeskusten olennainen tarkoitus ihmisille on usein
kuluttaminen. Nuorille ne ovat suosittuja kokoontumispaikkoja. Esimerkiksi Helsingin
keskustassa sijaitsevaa Kampin ostoskeskusta on kuvailtu Suomen suurimmaksi
”nuorisotilaksi”, jossa on arvioitu kulkevan päivittäin parhaimmillaan noin 20 000
nuorta (Yle Radio Suomi: 9.10.2014).
Julkisen tilan supistuminen yhä enemmän puolijulkiseksi, on ajamassa varsinkin
keskustoja yhä enemmän kontrolloiduksi tilaksi, jolloin myös sosiaalisen sallivuuden on
koettu vähenevän. Tiloille on luotu etukäteen suunniteltuja käyttötarkoituksia, eikä
vaihtoehtoisia käyttötapoja nähdä hyväksyttävänä. Tilojen luonteisiin ja käyttötapoihin
nähdään vaikuttavan esimerkiksi erilaiset yhteiskunnalliset ja kulttuurilliset normit
(Kuusisto-Arponen & Tani 2009: 52-53; Semi 2010: 68). Yleisimpinä esimerkkeinä
erilaisista nuorten olemisen ja hengailun tiloista käyvät kauppa- ja ostoskeskukset
lähiöineen, torit, kadut, asemien tienoot sekä puistot (Kuusisto-Arponen & Tani 2009:
52).
Yksi tärkeimmistä paikoista nuorten olemiselle, kavereiden tapaamiselle sekä
muulle sosiaaliselle toiminnalle, ovat kadut ympäristöineen. Varsinkin jos nuorille ei
ole ennestään tarjolla heille suunnattuja ja tarkoitettuja tiloja, kadut ja muu julkinen tila
esittäytyy tällöin harvoina paikkoina viettää aikaa (Hopkins 2010: 204). Vaikka kadut
koetaan yleensä julkisiksi ja avoimiksi tiloiksi, voivat ne nuorille muovautua hyvin
yksityisiksi tiloiksi. Esimerkiksi tietyt osat kaduista syrjäkujineen, voivat kehittyä
nuorten tapaamispaikoiksi varsinkin iltaisin, jolloin tilaa käyttävät pääosin ulkona
olevat nuoret (Holloway & Hubbard 2001: 212). Kadut tulevat osaksi nuorten
tilankäyttöä, kun tarkastellaan asuinalueiden ja niiden naapurustojen merkitystä nuorten
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vapaa-ajalle. Oman asuinalueen ympäristö muovautuu tärkeäksi osaksi vapaa-ajan
viettoa varsinkin heille, jotka eivät liiku omalta asuinalueeltaan ympäröiville alueille
kovinkaan laajasti. Syynä tähän voi olla nuorilla esimerkiksi ikä, jolloin nuoret eivät
vielä saa alle 18-vuotiaana ajaa autoa, tai alle 15-vuotiaana mopoja. Tällöin omaa
vapaa-aikaa vietetään pääosin kodin läheisyydessä olevassa naapurustossa (Hopkins
2010: 118). Nuorisotilojen läheinen sijainti oman asuinalueen läheisyydessä voikin
nousta tärkeäksi tekijäksi nuorelle, omaa vapaa-ajan viettopaikkaa pohtiessa.
Erilaiset kauppa- ja ostoskeskukset tulivat tutkielmassa esimerkkeinä vastaan
puolijulkista tilaa käsiteltäessä. Tilan kontrollointi ja sosiaalinen ulossulkeminen
puolijulkisesta tilasta, näyttäytyy nuorille kenties konkreettisimmin juuri kauppa- ja
ostoskeskuksissa aikaa viettämällä. Tilan jakoa julkiseen ja puolijulkiseen on määritelty
esimerkiksi omistajuuden, tilan käyttäjien, politiikan ja valtasuhteiden näkökulmista
(Tani 2011: 4), mutta tärkeää on kiinnittää huomiota myös tilan ja sen käyttäjien
väliseen vuorovaikutukseen sekä tilassa ilmeneviin toimiin, joilla tilan käyttöä
säädellään. Nuorten oleskelua eri kauppa- ja ostoskeskuksissa ei aina suvaita (Valentine
2004: 95; Kuusisto-Arponen & Tani 2009: 53), varsinkaan jos nuorten tilan käyttöön ei
kuulu alueella kuluttaminen. Toki kaikissa kauppakeskuksissa ei automaattisesti syrjitä
nuoria tilan käyttäjinä, ja joskus syrjintä voi tapahtua väärinkäsitystenkin kautta.
Esimerkiksi Kauppakeskusten nuoret- hankkeen hankevastaava Pauliina Lampela
kertoo Yle Oulun uutisessa (Teirikko 2014) eri kauppakeskusten johdon kyllä sallivan
nuorison oleskelun ja kokoontumisen kauppakeskuksissa, mutta väärinkäsitys syntyy,
kun yksittäinen järjestyksenvalvoja tai kauppakeskuksen henkilökunta ei oleskelua
sallikaan. Vaikka yllä mainitussa Kauppakeskusten nuoret- hankkeessa nuoret oli otettu
Oulussa mukaan kauppakeskus Arinan suunnitteluun, pyytämällä nuorilta ideoita muun
muassa kauppakeskuksen sisustussuunnitteluun, ovat nuoret silti nykyaikaisen
tiukentuvan tilapolitiikan uhreja (Valentine 2004; Kuusisto-Arponen & Tani 2009; Tani
2011).
Yhtenä esimerkkinä tilapolitiikan ongelmasta käy Oulun keskustan läheisyydessä
sijaitsevan Kiikelin puiston tapaus, jossa puiston läheisyydessä asuvien asukkaiden ja
puistoa varsinkin iltaisin käyttäneiden nuorten käsitykset tilan käytön oikeutukselle
erosivat toisistaan, aiheuttaen konflikteja ryhmien kesken (Kallio & Häkli 2011).
Puiston läheisyyteen muuttaneet asukkaat valittivat puistossa oleskelevien nuorten
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melusta, roskaamisesta ja muusta häiriöstä, sekä oman yksityisyyden puuttumisesta
alueella. Ongelmat johtivat lopulta puiston alueen lisääntyvään vartiointiin esimerkiksi
poliisivoimin, sekä lopulta puiston osittaiseen rajaamiseen. Näin ollen aikaisemmin
julkisena ja kaikille avoimena tilana koetun puistoalueen koettiin muuttuvan
selkeämmin puolijulkiseksi tilaksi, jossa varsinkin nuorten olemista tarkasteltiin
valvonnan ja kontrollin kautta.
Julkisen tilan supistuminen yhä enemmän puolijulkiseksi, lisääntynyt tilan
valvonta ja kontrolli, tiukentunut tilapolitiikka ja tilan sosiaalisen sallivuuden
epäkohdat, ovat osaltaan vaikuttamassa nuorten vapaa-ajan tiloihin. Yllä on kuvattu
nuorten tyypillisiä tekemisen sekä olemisen tiloja ja niissä ilmeneviä ongelmia, pääosin
nuorten näkökulmasta tarkasteltuna. Nuorisotalot nähdään nuorille ja heidän tarpeisiinsa
suunnitelluiksi tiloiksi, joiden tarkoituksena on tarjota nuorille turvallinen ympäristö
vapaa-ajanviettoon (Kuusisto-Arponen & Tani 2009: 54). Nuorison kokoontumien
julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa on kuitenkin nostanut esille huolen perinteisten
nuorisotilojen merkityksestä nuorille. Nuorisotilojen suppeat aukioloajat, nuorisotyön
säästöjen ja kunnallisten tilojen vähäisyyden vuoksi, on jopa puhuttu nuorisotilojen
tulevaisuuden sijoittuvan kauppakeskuksiin ja niiden läheisyyteen (Tuhkanen 2014).
Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia nuorisotalojen roolia ja merkitystä nuorten
vapaa-ajan viettopaikkoina, tarkastellen kolmea Oulun nuorisotaloa ja siellä käyvien
nuorten mielipiteitä.
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6. Tutkielman aineisto ja menetelmät
Tutkielman aineisto koostuu Oulun Pateniemen, Rajakylän ja Ritaharjun nuorisotaloilla
käyville nuorille suunnatuista survey-kyselystä, sekä fokus ryhmiin perustuvista
teemahaastatteluista, joista käytetään myös termiä focus group-teemahaastattelu. Ennen
aineiston keräämistä, anoin erillisellä tutkimuslupa-anomuksella tutkimusluvan Oulun
kaupungin nuorisoasiainkeskukselta. Saatuani kirjallisen vahvistuksen tutkimusluvalle,
kysyin tutkielmassa käytettäviltä Oulun Pateniemen, Rajakylän ja Ritaharjun
asuinalueen nuorisotaloilta mahdollisuudesta tulla suorittamaan aineistonkerääminen
nuorisotaloilla käyviltä nuorilta. Samaan aikaan valmistin tutkimuslupa-anomukset
nuorten vanhemmille vietäviksi, hyväksyttäviksi ja allekirjoitetuksi (Liite 3).
Nuorisotalojen työntekijöiden suostumuksella kävin jokaisella kolmella nuorisotalolla
informoimassa nuoria tulevasta kysely- ja haastattelututkielmasta, sekä yleisesti pro
gradu-tutkielmani aihepiiristä ja tavoitteista. Informoin nuorisotalolla olleita nuoria
tarvittavasta vanhempien kirjallisesta hyväksynnästä tutkielmaan osallistumiseen,
jakaen lopuksi kiinnostuneille nuorille tutkielman lupa-anomuksia kotiin vietäväksi.
Loput lapuista jätin nuorisotaloille nuorille jaettavaksi. Keräsin tutkimusaineistoa
kahden viikon aikana, käyden jokaisella kolmella nuorisotalolla kaksi kertaa.
Vastattuja kyselylomakkeita kertyi yhteensä 51 kappaletta, joista 2 kappaletta oli
täytetty vain osittain, jolloin jätin ne pois tutkimusaineistosta. Analysoitavia
kyselylomakkeita kertyi siis 49 kappaletta. Eniten tutkimusaineistoa kertyi Ritaharjun
nuorisotalolta, josta palautui 20 kappaletta analysoitavia kyselylomakkeita. Pateniemen
nuorisotalolta kyselylomakkeita palautui 17 kappaletta, ja Rajakylän nuorisotalolta 12
kappaletta. Teemahaastatteluja kertyi kolme kappaletta, joiden yhteispituudeksi tuli
noin 58 minuuttia. Haastateltavia nuoria teemahaastatteluissa oli yhteensä 11 kappaletta,
haastateltavien oltua iältään 13-17-vuotiaita, edustaen kumpaakin sukupuolta.
Haastattelut sujuivat nuorten kanssa ilman ongelmia. Informoin ennen haastattelujen
aloittamista nuoria vastausten anonymiteetista sekä luottamuksellisuudesta. Ryhmittäin
suoritetut

teemahaastattelut

sujuivat

hyvin

myös

sen

suhteen,

että

kaikki

teemahaastatteluihin osallistuneista nuorista pääsivät haastatteluissa puhumaan, eikä
ryhmien sisäisiä ongelmia syntynyt.
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6.1 Tutkimusympäristö, kohderyhmä sekä tutkimuskysymykset
Tutkimusympäristöksi valikoitui Oulun nuorisotalotoiminnasta kolme nuorisotaloa:
Pateniemen, Rajakylän sekä Ritaharjun nuorisotalot. Syinä näiden kolmen nuorisotalon
valintaan voidaan luokitella osittain henkilökohtaiset syyt, ajankohtaisuus ja kyseisten
nuorisotalojen niin sanottu sijainnillinen naapuruus.
Työskentelin vuoden 2014 keväällä nuoriso-ohjaajana Oulun kaupungin
työntekijänä, jolloin työtehtäviini kuului nuorisotalon iltatoiminnan ohjaamista
Pateniemen sekä Rajakylän nuorisotaloilla. Kyseiset nuorisotalot ohjaajineen sekä
osittain kävijöineen, olivat itselleni tällöin helposti lähestyttävä toimintaympäristö
tutkimusaineiston keräämiselle. Ajankohtaisuus ilmenee Patenemien nuorisotalon
kohdalla, kun nuorisotalo joutui etsimään vuonna 2014 uuden toimipaikan
toiminnalleen.

Aiemmin

nuorisotilana

toimineen

Pateniemen

Honkapirtin

vuokrasopimus päättyi vuoden 2013 lopulla, eikä siihen saakka vuokraa maksanut
Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut ollut halukas vuokrasopimusta jatkamaan (Laine
2013).

Alueen

nuorisotalotoiminta

sai

kuitenkin

toiminnalleen

uuden

toimintaympäristön, kun nuorisotalotoiminta siirrettiin Pateniemen yläasteen tiloihin.
Työskennellessäni kyseisenä ajankohtana Pateniemen alueen nuorten kanssa, havaitsin
nuorissa huolta oman alueen nuorisotalon tulevaisuudesta, jolloin ajatus nuorisotalon
merkityksestä nuorten vapaa-ajalle alkoi kehittyä mielessäni pro gradu-tutkielmani
aihepiiriksi.
Kyseiset kolme nuorisotaloa asuinalueineen sijaitsevat myös toisiaan lähellä, ollen
niin sanottuja ”naapurinuorisotaloja”. Työsuhteeni aikana olin havaitsevanani myös,
etteivät Pateniemen ja Rajakylän nuorisotalon kävijät juurikaan käyttäneet muita Oulun
nuorisotalojen palveluita, kuin oman asuinalueensa nuorisotaloa. Juuri oman
asuinalueen, ja nuoren läheisyydessä sijaitsevan nuorisotalon merkitys vapaa-ajan
ympäristönä, nousee osaltaan tutkielmassa tarkasteltaviin kysymyksiin.
Tutkimuksen kohderyhmäksi rajoittuivat Pateniemen, Rajakylän ja Ritaharjun
nuorisotaloilla käyvät nuoret, jotka ovat iältään 13-17-vuotiaita. Ikärajaus selittyy Oulun
kaupungin nuorisotalojen säännöillä, joissa Oulun nuorisotalotoimintaa suunnataan yli
ala-asteikäisille, mutta alle 18-vuotiaille nuorille (Oulun kaupunki 2014). Tutkimukseni
kohdeympäristö

sijoittuu

iltaisin

järjestettävään

nuorisotalotoimintaan,

jolloin
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tutkimukseeni ei ole otettu mukaan nuorisotoimen järjestämiä iltapäiväkerhoja, tai
muuta vastaavaa toimintaa nuorisotaloilla.
Tutkielman

tutkimuskysymyksiksi

tarkentui

lopulta

kaksi

laajempaa

tutkimuskysymystä. Tutkimuskysymykset olivat seuraavat:
1. Missä sijaitsevat nuorten vapaa-ajan tilat ja paikat, sekä mitkä tekijät
määrittävät niiden valintaa ja käyttöä?
2. Mikä on nuorisotalotoiminnan rooli ja merkitys nuorten vapaa-ajan
tilankäytössä?
Tutkielman ensimmäisen tutkimuskysymyksen ja siihen saatavien tulosten avulla on
tarkoituksena selvittää, missä nuoret viettävät vapaa-aikaansa, ja mitkä ovat nuorten
vapaa-ajan tilojen sekä paikkojen valintaan vaikuttavia tekijöitä. Tutkielman toisen
tutkimuskysymyksen avulla halusin saada vastauksia muun muassa siihen, mikä on
nuorisotalotoiminnan
merkityksellisenä

rooli

nuorten

nuorisotaloilla

vapaa-ajan

käyvät

nuoret

tilankäytössä,
pitävät

oman

sekä

kuinka

asuinalueen

nuorisotaloaan, osana heidän vapaa-ajan tilankäyttöään. Tutkielman tulosten ja niiden
analysoinnin avulla tutkielma pyrkii saamaan vastauksen myös siihen, koetaanko
nuorisotalot nuorten keskuudessa tekemisen vai olemisen tiloina, sekä kuinka vapaana
tai kontrolloituna tilana nuorisotalot nuorille avautuvat.

6.2 Tutkimus- sekä analyysimenetelmät
Pro gradu-tutkielma on pääosin kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkimus, mutta
tutkielmassa käytetään myös kvantitatiivista tutkimusmenetelmää apuna aineiston
keräämisessä. Aineiston keruumenetelminä on käytetty survey-kyselylomaketta sekä
focus

group-teemahaastattelua. Tulosten analysoinnissa on käytetty metodina

aineistolähtöistä sisällönanalyysia.
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Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä
Kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusta niiden eroavaisuuksineen on tarkasteltu
paljon. Eroavaisuutta on perusteltu muun muassa kvantitatiivisen tutkimuksen
pohjautuvan menetelmineen ja filosofisena suuntauksena positivistiseen menetelmään,
kun taas kvalitatiivinen humanistiseen menetelmään (Hirsjärvi ym. 2000: 129;
Ronkainen ym. 2011: 79). Eroavaisuuksia näiden kahden tutkimusmenetelmän välillä
myös selkeästi löytyy, kun vertailee esimerkiksi niiden tutkimuskäytänteitä keskenään.
Kvantitatiivisessa, eli määrällisessä tutkimusmenetelmässä, tutkimus nähdään
yleisesti pohjautuvan tilastollisiin malleihin, ja jossa tutkimusaineisto usein pyritään
saattamaan

taulukkomuotoon.

Kvantitatiivisessa

tutkimusmenetelmässä

tulosten

analysointia korostaa tilastollisten säännönmukaisuuksien etsiminen tutkittavien
muuttujien arvoista, sekä niiden liittymisestä toisiinsa (Alasuutari 1999: 34, 37).
Kvantitatiivisessa tutkimusmenetelmässä tutkimustuloksia käsitellään tilastollisilla
muodoilla, kuten esimerkiksi erilaisilla kuvioilla ja taulukoilla. Kvantitatiivisen
tutkimusmenetelmän analyysit nähdään pohjautuvan vahvasti tilastotieteeseen (Hirsjärvi
ym. 2000: 129; Ronkainen ym. 2011: 80). Tiivistetysti ilmaistuna, kvantitatiivinen
tutkimus pohjautuu mittauksen periaatteeseen, jossa tutkittava kohde pyritään
hajottamaan mitattaviksi osioiksi, joista saadut tulokset muutetaan arvoja saavaksi
muuttujiksi. Muuttujat aineistoineen saatetaan lopulta tilastollisesti käsiteltävään
muotoon, ja tuloksia tulkitaan erilaisin tilastollisiin analysointiin perustuvien työkalujen
kautta, kuten esimerkiksi taulukoilla ja matemaattisilla malleilla (Hirsjärvi ym. 2000:
129;

Ronkainen

ym.

2011:

83-84).

Yhtenä

esimerkkinä

kvantitatiivisesta

tutkimusmenetelmästä ovat erilaiset kyselylomakkeet, joiden kysymyksistä saadut
vastaukset muutetaan arvoiksi, joita pyritään analysoimaan luotujen taulukoiden avulla
(Ronkainen ym. 2011: 84).
Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä eroaa kvalitatiivisesta myös tarkasteltaessa
tutkijan ja tutkittavan suhdetta, sekä teorian ja tutkimuksen suhdetta toisiinsa. Hirsjärvi
ym. (2000: 124) viittaa Brymanin (1988: 94) käyttämään kvantitatiivisen ja
kvalitatiivisen tutkimuksen vertailuun, jossa kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan ja
tutkittavan suhde nähdään etäiseksi ja tutkimuksen olevan enemmän objektiivista.
Täysin objektiivista ei kvantitatiivinen tutkimus toki ole. Esimerkiksi tilastollisilla
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menetelmillä kerätystä ja analysoitavasta aineistosta voidaan saada hyvinkin
eritulkintaisia tuloksia tutkijan esiasetelmista riippuen. Tutkijan on esimerkiksi
tutkimusta suunniteltaessa ymmärrettävä ja päätettävä, mitkä ovat mahdollisia
muuttujia, joiden avulla tutkittavaa ilmiötä ja siihen liittyviä tuloksia selitetään
(Ronkainen ym. 2011: 85-87). Tutkimuksen nähdään myös toimivan teoriaa
varmistavana kvantitatiivisessa tutkimuksessa, jossa jo saatavilla olevaa tietoa
vertaillaan kerätyn tutkimusaineiston tulosten kautta.
Kvalitatiivisessa

tutkimusmenetelmässä

tutkittavaa

kohdetta

ja

aineistoa

tarkastellaan enemmän kokonaisuutena ja kokonaisvaltaisempana tutkimuksena
(Alasuutari 1999: 38; Hirsjärvi ym 2000: 152, 155). Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi
(2003) ovat teoksessaan ”Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi” käsitelleet
kvalitatiivista tutkimusmenetelmää laajasti sen määritelmien kautta. Tuomi & Sarajärvi
(2003: 87) kuvailevat kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän pyrkivän ”kuvaamaan jotain
ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti
mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle”. Kvalitatiivista tutkimusta Tuomi ja Sarajärvi (2003:
27-28) kuvaavat myös ymmärtäväksi tutkimukseksi, jossa tutkittavaa ilmiötä pyritään
selittämään ja ymmärtämään, ja jossa usein tarkastellaan ilmiöiden merkitystä ja
merkityssuhteita. Brymanin (1988) käyttämän tutkimusmenetelmien vertailun mukaan
kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan ja tutkittavan suhde koetaan läheisemmäksi kuin
kvantitatiivisessa tutkimuksessa, ja tutkimuksen yhtenä tavoitteena on luoda uutta
teoriaa tutkittavaan aiheeseen (Hirsjärvi ym. 2000: 124). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa
suositaan myös pääosin ihmistä tutkimuskohteena sekä tiedon kerääjänä, jossa
tutkimusaineiston keräämisessä luotetaan tutkijan omiin havaintoihin, sekä esimerkiksi
tutkittavien haastatteluista saatavaan tietoon, eikä niinkään mittausvälineillä saatavaan
tietoon kuten kvantitatiivisessa tutkimuksessa (Hirsjärvi ym. 2000: 155).
Alasuutarin (1999: 24) mukaan kvalitatiivinen tutkimus analysointeineen ruotii
kulttuurista toimintaa ja kulttuurin käsitettä, pyrkien selittämään merkityksellistä
toimintaa laaja-alaisesti. Tutkielmassa tarkasteltava nuorisotalojen merkitys nuorten
vapaa-ajan tilankäytölle, liittyy tutkittavan

ilmiön merkityksellisyyteen, jossa

päähuomio täytyy antaa haastateltavien nuorten näkemyksille ja kokemuksille aiheesta.
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Kvalitatiivisen tutkimuksen piirteisiin Hirsjärvi ym. (2000: 155) luokittelevatkin
kuuluvaksi laadullisten metodien käytön aineiston hankinnassa, joissa suositaan
tutkittavien ihmisten näkökulmien ja mielipiteiden tuomista esiin.
Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä voivat kuitenkin toimia
tutkimuksessa myös yhtä aikaa, eikä täysin toisiaan poissulkevina. Niitä voidaan käyttää
toisiaan täydentävinä lähestymistapoina tutkimuksessa, käyttäen niitä toisiaan
edeltävinä vaiheina, tai jopa yhtä aikaa rinnakkain aineistoa kerätessä ja analysoitaessa
(Hirsjärvi ym. 2000: 125). Tässä tutkielmassa kvantitatiivista ja kvalitatiivista
tutkimusmenetelmää käytetään rinnakkain, puolistrukturoidun kyselylomakkeen sekä
focus group-teemahaastattelun muodossa. Käyttämällä kahta tutkimusmenetelmää
rinnakkain, voidaan tällöin puhua metodologisesta triangulaatiosta (Tuomi & Sarajärvi
2003: 141-142), jossa samasta ilmiöstä kerätään tietoa eri metodein. Tässä tutkielmassa
kyselylomakkeen avulla saadaan tietoa tutkimuskysymyksiin yksittäisten kysymysten
kautta,

mutta

teemahaastattelulla

pyritään

pääsemään

tutkittavien

ilmiöiden

merkityssuhteisiin paremmin käsiksi.

Survey-kyselylomake
Hirsjärvi

ym.

standardoidussa

(2000:

122)

muodossa

mukaan

joukolta

”survey-tutkimuksella

ihmisiä”.

kerätään

Standardoituudella

tietoa

tarkoitetaan

tutkimuksen teossa asioiden kysymistä täsmälleen samalla tavalla kaikilta vastaajilta
(Hirsjärvi ym. 2000: 180). Survey-tutkimuksen tyypillisiksi piirteiksi Hirsjärvi ym.
(2000: 122) kuvailevat aineiston keräämisen jostain ihmisjoukosta poimitun otoksen
avulla,

käyttäen

aineistonkeruumenetelmänä

esimerkiksi

standardoituja

kyselylomakkeita. Saadun aineiston avulla on tarkoitus lopulta pyrkiä kuvailemaan,
vertailemaan ja selittämään tutkittavaa ilmiötä.
Kysely on survey-tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä kenties käytetyin ja
perinteisin. Kyselyitä voidaan kuitenkin jaotella esimerkiksi sen toteuttamistavan
mukaan. Kyselyitä voidaan jaotella esimerkiksi sen perusteella, toteutetaanko kyselyt
puhelimitse, sähköisesti, tai henkilökohtaisesti kerättävin kyselylomakkein (Ronkainen
ym. 2011: 113). Hirsjärvi ym. (2000: 183-184) jakavat kyselylomakkeiden käytön
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kahteen päätapaan: postikyselyyn ja kontrolloituun kyselyyn. Postikyselyssä lomakkeet
lähetetään

tutkittaville

itse

täytettäviksi

sekä

myöhemmin

tutkijalle

postitse

palautettavaksi. Kontrolloidussa kyselyssä tutkija jakaa itse henkilökohtaisesti
kyselylomakkeet tutkittaville, usein sellaisessa paikassa, jossa tutkielman kohdejoukko
on henkilökohtaisesti saavutettavissa, sekä missä tutkija voi lomakkeita jakaessaan
informoida haastateltavia tutkielmasta ja kyselystä.
Kyselylomakkeita voidaan myös jaotella niissä olevien kysymysten tyylien
mukaan. Jaottelua on tehty esimerkiksi strukturoituihin ja avoimiin kyselylomakkeisiin
(Ronkainen ym. 2011: 114). Strukturoidussa kyselylomakkeessa vastausvaihtoehdot
ovat ennalta annettuja, joista esimerkkinä käyvät erilaiset monivalintakysymykset, kun
taas avoimissa kyselylomakkeissa vastaaja saa vastata kysymyksiin omin sanoin. Yllä
mainituille kahdelle kysymysmuodolle on esitetty sekä hyötyjä että haittoja. Hirsjärvi
ym. (2000: 188) mukaan avointen kysymysten etuna on koettu niiden antavan
vastaajalle laajemman mahdollisuuden vastata kysymyksiin omin sanoin, kun
monivalintakysymykset rajaavat vastausvaihtoehdot ennalta luokiteltuihin rajoihin.
Strukturoitujen kysymysten suosijat ovat kritisoineet avointen kysymysten tuottavan
sisällöltään kirjavaa, vaikeasti käsiteltävää sekä luotettavuudeltaan kyseenalaista
aineistoa. Monivalintakysymyksien eduksi on nähty niiden tuottavan helpommin
käsiteltäviä ja analysoitavia vastauksia. Kyselytutkimukselle itsessään on myös löydetty
erilaisia etuja. Hirsjärvi ym. (2000: 182) mukaan kyselytutkimuksen on koettu olevan
tehokas ja tutkijan aikaa säästävä, mahdollistavan laajan tutkimusaineiston keräämisen
ja monien asioiden kysymisen, sekä olevan aineiston puolesta nopeasti käsiteltävissä ja
analysoitavissa, varsinkin tietokoneen avulla.
Tutkielmassa käytetään puolistrukturoitua kyselylomaketta (Liite 1), jossa on sekä
monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Kyselylomakkeessa on kysymyksiä
yhteensä 20 kappaletta. Tarkoituksena oli jakaa kyselylomakkeen kysymykset
tarkastelukohtineen omiin teemakokonaisuuksiin, käyttäen hyväksi teoreettiseen
viitekehykseen

liittyneitä

nuorten

vapaa-ajan

tilankäytön

ominaispiirteitä.

Kyselylomakkeen kysymykset jakautuvat tarkastelukohteineen seuraavasti:
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Kysymykset 1-3: taustatiedot



Kysymykset 4-9: aktiivisuus, toiminta ja vaikutettavuus
nuorisotalotoiminnan käytössä



Kysymykset 10-13: vapaa-aika ja nuorisotalon merkityksellisyys



Kysymykset 14-16: kaverisuhteet



Kysymykset 17-20: tyytyväisyys nuorisotalotoimintaan

Vaikka kyselytutkimuksen avulla voidaankin saada tehokkaasti monipuolista tietoa,
liittyy siihen myös erilaisia heikkouksia. Kyselytutkimuksesta saatava aineisto voi jäädä
esimerkiksi liian pinnalliseksi, eikä haastattelija voi myöskään olla varma, kuinka hyvin
haastateltava on ymmärtänyt kysymykset tai asian, josta kysymykset on esitetty
(Hirsjärvi

ym.

2000:

182).

Kyselytutkimuksessa

haastateltava

vastaa

haastattelukysymyksiin kirjallisesti, jolloin oletuksena on haastateltavan kyky osata
ilmaista itseään kirjallisesti (Tuomi & Sarajärvi 2003: 75). Varmuutta tästä ei
kuitenkaan aina ole saatavilla, jolloin kyselytutkimus voidaan kokea osaltaan
epävarmana tästäkin syystä. Joustavampana aineistonkeruun menetelmänä nähdään
esimerkiksi haastattelut (Hirsjärvi ym. 2000: 191; Tuomi & Sarajärvi 2003: 75-76).
Päästäkseni

tässä

tutkielmassa

tutkittavien

tutkimuskysymysten

laajempiin

merkityssuhteisiin, varsinkin haastateltavien nuorten mielipiteistä lähtien, käytän
kyselylomakkeen

lisäksi

aineistonkeruumenetelmänä

ryhmille

toteutettavaa

teemahaastattelua.
Focus group-teemahaastattelu
Yksi laadullisen tutkimuksen yleisimmistä aineistonkeruumenetelmistä on haastattelu
(Tuomi & Sarajärvi 2003: 73), josta on olemassa toteuttamistavaltaan erilaisia
haastattelumuotoja. Haastattelujen tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon tietoa
tukittavasta asiasta, ja antaa haastateltavalle mahdollisuus vastata tutkittaviin
kysymyksiin omin sanoin suullisesti (Tuomi & Sarajärvi 2003: 75). Haastattelun etuna
esimerkiksi kyselytutkimukseen verraten, on koettu sen joustavuus. Tuomi ja Sarajärvi
(2003: 75) ovat ilmaisseet haastattelututkimuksen joustavuuden ilmenevän
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esimerkiksi mahdollisuutena toistaa haastattelun kysymykset, oikaista mahdollisesti
ilmeneviä väärinkäsityksiä, selventää käytettävien ilmausten sanamuotoja sekä käydä
varsinaista keskustelua haastateltavan kanssa tutkittavista asioista.
Hirsjärvi

ym.

(2000:

192)

perustelevat

haastattelun

käyttöä

tiedonkeruumenetelmänä varsinkin silloin, ”kun ihminen on tutkimuksessa merkityksiä
luova ja aktiivinen osapuoli”, ja jolloin haastateltavalle ”on annettava mahdollisuus
tuoda esille itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti”. Haastattelututkimuksen
avulla kyetään myös selventämään ja syventämään saatavia tietoja kysyttävistä asioista.
Tässä tutkielmassa haastateltavana kohdejoukkona ovat Oulun Pateniemen, Rajakylän
ja Ritaharjun nuorisotaloilla käyvät nuoret. Aineistosta saatavien tulosten tarkoituksena
on saada selville tietoa nuorten käsityksistä ja merkityssuhteista heidän vapaa-ajan
tiloista ja paikoista, sekä kuinka nuorisotalotoiminta koetaan osana vapaa-ajan
viettopaikkoja. Valitsin tutkielmani haastattelumuodoksi teemahaastattelun, koska koin
sen soveltuvan parhaiten tutkielmani tarkoituksiin.
Teemahaastattelulla tarkoitetaan yleensä puolistrukturoitua haastattelua, jossa
menetelmälle on tyypillistä haastattelun kohdentuvan etukäteen valittujen, sekä
tutkimukselle keskeisten teemojen ja niihin liittyvien kysymysten varaan (Hirsjärvi &
Hurme 1988: 36; Tuomi & Sarajärvi 2003: 77). Ryhmälle suoritettava teemahaastattelu,
jossa yleensä kokoonnutaan kerran keskustelemaan tutkittavista teemoista, tunnetaan
myös termillä focus group-teemahaastattelu (Hopkins 2010: 38). Tässä tutkielmassa
focus group-teemahaastatteluun osallistuvat haastateltavat ovat myös osaltaan tietyllä
tapaa ennalta rajattuja, koska haastattelut kerätään vain nuorisotaloilla käyviltä nuorilta.
Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, koska menetelmästä
puuttuvat käytettävien kysymysten tarkka muoto, sekä niiden esittämisen tarkempi
järjestys (Hirsjärvi & Hurme 1988: 36; Hirsjärvi ym. 2000: 195). Tuomi ja Sarajärven
(2003: 77-78) mukaan teemahaastattelu pyrkii löytämään merkityksellisiä vastauksia
tutkittaviin kysymyksiin tutkimustehtävän mukaisesti. Teemahaastatteluun valitut
teemat tulisi myös perustua tutkimuksessa käytettävään viitekehykseen, eli tutkittavasta
ilmiöstä jo tiedettyyn. Tuomi ja Sarajärvi (2003: 87-88) pohtivat teoksessaan
haastateltavien roolia kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii
usein kuvailemaan ja ymmärtämään jotain ilmiötä tai toimintaa, sekä antamaan
tulkintoja

tutkittavalle

ilmiölle.

Tällöin

haastateltavilta

olisi

syytä

odottaa
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mahdollisimman paljon tietoa ja kokemusta tutkittavasta asiasta, jolloin haastateltavien
valinta esimerkiksi teemahaastatteluun, on usein harkittua ja tutkimuksen tarkoitukseen
sopivaa. Tässä tutkielmassa pyritään löytämään selityksiä nuorten vapaa-ajan
tilankäytölle, sekä nuorisotalotoiminnan roolin merkityksellisyydelle nuorten vapaaajassa, jolloin haastateltaviksi oli luontevaa valita juuri nuorisotaloilla käyvät nuoret.
Toteutin teemahaastattelut ryhmähaastatteluina, koska halusin saada tutkittaviin
kysymyksiin tietoa mahdollisimman monelta henkilöltä yhtä aikaa. Ryhmille
toteutettava haastattelu on myös Hirsjärvi ym. (2000: 197-198) mukaan tehokas
tiedonkeruun muoto, jos haastateltavien ennakoidaan arastelevan haastattelutilannetta.
Oletin ennen haastattelujen toteuttamista, että nuoret haastattelukohteena osallistuisivat
luontevammin haastattelutilanteeseen, jos haastatteluun osallistuisi useampi nuori yhtä
aikaa. Halusin myös luoda teemahaastatteluihin mahdollisimman keskustelevan
ilmapiirin, jossa haastateltavat saisivat yhdessä pohtia näkemyksiään tutkittavista
teemakokonaisuuksista ja kysymyksistä. Näin ollen teemahaastattelujen toteuttaminen
ryhmähaastatteluina tuli selkeäksi valinnaksi.
Tutkielmani teemahaastattelun teemoiksi selkiintyi lopulta neljä erilaista
teemakokonaisuutta (liite 2):


Nuorten vapaa-ajan tilat ja paikat



Nuorisotalojen rooli ja merkityksellisyys nuorten vapaa-ajan tilana



Tilan valvonta + kontrolli



Oulun nuorisotyön näkyvyys ja kehitysideat nuorten näkökulmasta

Tarkoituksena oli yhdistää kyselylomakkeessa ja teemahaastattelussa tarkasteltavia
kysymyksiä samankaltaisiin teemakokonaisuuksiin, jolloin tutkimusaineistosta saadut
tulokset

analysointeineen

tutkimuskysymyksiin.

vastaisivat

yhtenäisenä

kokonaisuutena

tutkittaviin
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Aineistolähtöinen sisällönanalyysi
Yksi laadullisen tutkimuksen perinteisistä analyysimenetelmistä on sisällönanalyysi,
jolla kyetään analysoimaan dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti (Tuomi &
Sarajärvi 2003: 93, 105). Tuomi ja Sarajärven (2003: 105) mukaan dokumentilla
tarkoitetaan tässä tapauksessa kirjalliseen muotoon saatettua materiaalia, kuten
esimerkiksi

kirjoja,

artikkeleita,

haastatteluja,

keskusteluja

ja

raportteja.

Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, jonka avulla tutkittavasta ilmiöstä pyritään saamaan
kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Hirsjärvi ja Hurme (1988: 115) viittaavat
Holstin (1968: 597) määrittelyyn sisällönanalyysista, jonka mukaan ”sisällönanalyysi
on mikä tahansa menetelmä, jonka avulla tehdään päätelmiä määrittelemällä
systemaattisesti ja objektiivisesti sanomien spesifejä ominaisuuksia”. Tuomi & Sarajärvi
(2003: 109-110) kuvailevat sisällönanalyysin tarkoittavan käsitteenä myös sisällön
erittelyä, jossa tutkittavaa aineistoa voidaan hajottaa osiin, käsitteellistää sekä yhdistää
uudenlaisiin loogisiin kokonaisuuksiin. Sisällönanalyysiä on jaoteltu erilaisiin
analyysimuotoihin, kuten aineistolähtöiseen, teoriasidonnaiseen ja teorialähtöiseen
analyysiin

(Tuomi

&

Sarajärvi

2003:

97,

101).

Valitsin

tutkielmani

analyysimenetelmäksi aineistolähtöisen sisällönanalyysin.
Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tarkoituksena on luoda tutkimusaineistosta
teoreettinen kokonaisuus, jossa analyysiä toteutetaan täysin aineistolähtöisesti (Tuomi
& Sarajärvi 2003: 97). Tuomi ja Sarajärvi (2003: 110-111) viittaavat Miles ja
Hubermanin

(1994)

käyttämään

aineistolähtöisen

sisällönanalyysin

kuvailuun

kolmivaiheisena prosessina, johon kuuluvat aineiston pelkistäminen, aineiston
ryhmittely sekä teoreettisten käsitteiden luominen.
Aineiston pelkistämisvaiheessa tutkimusaineistoa käydään läpi, ja samalla
aineistosta voidaan karsia tutkimukselle epäolennainen sisältö pois. Auki kirjoitetusta
tutkimusaineistosta pyritään myös etsimään tutkimustehtävän kysymyksiin liittyviä
vastauksia. Ryhmittelyssä aineistoa pyritään tiivistämään esimerkiksi luokittelun tai
teemoittelun avulla, yhdistämällä aineistosta löydettyjä samankaltaisuuksia ja
eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Ryhmittelyn avulla tulisi saada aikaan jo alustavia
kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2003: 111-113). Viimeisessä
aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheessa, eli aineiston käsitteellistämisessä,
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aineistosta pyritään löytämään tutkimuskysymyksiin liittyvä olennainen tieto sekä
luomaan käsitteellisempi kuvaus tutkimuskohteesta empiiristä aineistoa hyväksikäyttäen
(Tuomi & Sarajärvi 2003: 115).
Analysoin tutkielmassani kyselylomakkeesta saatuja vastauksia taulukoinnin
avulla. Muodostin saaduista kyselylomakkeiden vastauksista Microsoft Excelohjelmalla luotuja taulukoita, joiden sisältöä pyrin analysoimaan ja vertailemaan
keskenään. Loin teemahaastattelujen vastaukset ensin kirjalliseen muotoon litteroinnin
avulla, eli kirjoitin nauhoitetut haastattelut tekstimuotoon. Litteroidun aineiston
lukemisen ja sisältöön perehtymisen jälkeen, pelkistin ja ryhmittelin aineistoa
tiivistämällä

siitä

löytyviä

vastauksia

teemahaastattelussa

käytettyihin

teemakokonaisuuksiin (liite 3). Teemoittelu (Tuomi & Sarajärvi 2003: 95) on
luokittelun kaltainen aineiston järjestämisen muoto, jossa aineistosta määritellään
luokkia/teemoja, joihin vastauksia liitetään kuuluvaksi. Teemoittelussa kiinnitetään
myös huomiota siihen, mitä kustakin teemasta on aineiston perusteella sanottu. Hirsjärvi
ja Hurmeen (2008: 173-175) mukaan teemahaastattelua käytettäessä voidaan aineiston
analyysivaiheessa käyttää teemoja, jotka pohjautuvat osaltaan teemahaastattelussa
ilmeneviin teemakokonaisuuksiin. Teemoittelun avulla analysoinkin kyselylomakkeesta
sekä teemahaastattelusta ilmenneitä tutkimustuloksia yhtenäisten teemakokonaisuuksien
kautta.

Tutkielman eettisyys - Nuoret tutkimuksen haastateltavina
Haastateltaessa nuoria tutkimuksen kohdejoukkona, tulee haastatteluja suunniteltaessa
ja toteuttaessa huomioida erilaisia lähtökohtia. Hopkins (2010: 31-32) on luokitellut
huomioitavia asioita, joita tulisi ottaa huomioon nuoria haastateltaessa. Nuoria tulisi
kohdella haastateltavina tasavertaisina aikuisiin nähden, antaen nuorille mahdollisuuden
kertoa omat näkemyksensä tutkittavista ilmiöistä omin sanoin. Haastattelutilanteessa
tulisi luoda nuorille luottavainen ilmapiiri ilmaista omat mielipiteensä vailla huolta
ulkopuolisten mielipiteistä. Haastattelun toteuttamispaikkana tulisi myös olla nuorille
turvallinen ja luottavainen ympäristö, luoden haastattelutilanteesta luonnollisen.
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Haastattelussa käytettävät kielelliset ilmaisut tulisivat myös olla sekä haastattelijalle,
että haastateltaville selkeitä, välttäen mahdollisia väärinkäsityksiä.
Nuorten motivointi kysely- ja haastattelututkimukseen voi myös osaltaan olla
vaikeaa. Hopkins (2010: 33) viittaa tekstissään Malcolm Hillin (2006) huomioihin
motivoida nuoria osallistumaan haastatteluihin. Nuorten koetaan osallistuvan sitä
helpommin, mitä enemmän tutkimus kohdistuu juuri nuoria koskeviin asioihin.
Mahdollisuus oppia jotain uutta osallistumalla tutkimukseen, koetaan myös motivoivan
nuoria. Tärkeänä huomiona koetaan myös nuorten mahdollisuus puhua avoimesti heitä
koskevista asioista. Kyselylomakkeita suunniteltaessa nuorille vastaajille täytettäväksi,
tulee myös huomioida tulevien vastaajien mahdolliset eroavaisuudet kirjallisten taitojen
puolesta. Jotta kyselylomakkeeseen vastaaminen onnistuisi mahdollisimman monelta
vastaajalta luontevasti, halusin liittää lomakkeeseen sekä monivalintakysymyksiä että
avoimia kysymyksiä.
Haastateltaessa alle 18-vuotiaita nuoria, tulee tutkimuksen teossa huomioida myös
eettiset näkökulmat. Tutkimukseen osallistumiseen vaadittavan lupa-anomuksen
hyväksyttäminen esimerkiksi haastateltavien nuorten vanhemmilla, joka tulee ottaa
työssä huomioon (Hopkins 2010: 58, 61). Myös aineistoa kerätessä tulisi haastateltavia
nuoria informoida tutkimuksen tarkoituksesta, sen toteuttamistavoista, tulosten
julkaisemisesta ja julkisuudesta, sekä tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta
ja anonymiteetista (Hopkins 2010: 62-63). Tutkielman eettisyyden johdosta, käsittelen
teemahaastatteluista ilmenneitä nuorten vastauksia ilman tarkempia viittauksia
haastateltaviin, käsitellen niiden tulkintaa laajempina teemakokonaisuuksina.
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7. Tulokset ja analysointi
Olen pyrkinyt tulosten analyysivaiheessa yhdistämään kyselylomakkeesta, sekä focus
group-teemahaastattelusta saatavia tuloksia omiin laajempiin teemakokonaisuuksiin.
Lopulta

tulosten

yhteisiä

teemakokonaisuuksia

syntyi

viisi

kappaletta:

1)

Haastateltavien nuorten taustatiedot 2) Nuorten aktiivisuus ja toiminta nuorisotaloilla 3)
Nuorten vapaa-aika ja sen tilat 4) Nuorisotalotoiminnan rooli ja merkitys nuorten vapaaajan tilankäytössä 5) Nuorten mielipiteet Oulun nuorisotalotoiminnasta.
7.1 Haastateltavien nuorten taustatiedot
Kyselyyn vastasi lopulta 49 nuorta, joista poikia oli 33 ja tyttöjä 16 (liite 4). Suurin ero
vastaajien sukupuolijakaumassa näkyi Ritaharjun nuorisotalolla, jossa20 vastaajasta 16
oli poikia ja vain 4 tyttöjä. Teemahaastattelujen perusteella nuoret eivät kuitenkaan
olleet selkeästi sitä mieltä, että nuorisotalon kävijöissä sukupuolittain olisi selkeää eroa
havaittavissa. Yhtenä huomiona nuoret sanoivat poikien tulevan joskus nuorisotaloille
laajemmissa kaveriporukoissa kuin

tytöt, jolloin eroja saattaa kävijämääriin

sukupuolittain syntyä.
Nuorisotaloilla kyselyyn vastanneiden nuorten ikäjakauma painottui vahvasti 15ja 16-vuoden ikäluokkiin (liite 5). Yhteensä 49 kyselyyn vastanneista nuorista 19 oli
iältään 15-vuotiaita, ja 11 nuorta oli 16-vuotiaita. Huomioitavaa on 17-vuotiaiden
vastaajien pieni määrä, kun vain kolme 17-vuotiasta vastasi kyselyyn. Nuorisotaloilla
käyvien nuorten ikäjakauman perusteella voisi luoda päätelmiä, jonka mukaan nuorten
aktiivisuus nuorisotaloilla käymiseen kasvaa 13 - 15-ikävuoden välillä, mutta menettää
merkitystään varsinkin 16-ikävuoden jälkeen. Hieman samankaltaisia tuloksia
nuorisotaloilla käyneiden nuorten ikäjakaumasta esiintyi myös Myllyniemi & Bergin
(2012) tutkimuksessa, jonka mukaan nuorisotaloilla käyvät eniten 10-14-vuotiaat
nuoret,

aktiivisuuden

alkaen

vähentyä

15-18-vuotiaina.

Nuorten

ikäjakaumat

nuorisotaloittain antavat myös osaltaan eroavaisuuksia kyseisten kolmennuorisotalon
kävijöihin (taulukko 2). Pateniemen nuorisotalo oli ainoa kolmesta tarkastelussa olleista
nuorisotaloista, joissa vastaajia oli kaikista ikäluokista 13- ja 17-ikävuoden väliltä.
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Rajakylän nuorisotalon kävijät painottuivat vahvasti 15- ja 16-vuotiaisiin, kun taas
Ritaharjun kävijät pääosin 15-vuotiaisiin nuoriin.
Taulukko 2. Kyselyyn vastanneiden nuorten ikäjakauma nuorisotaloittain

Vastaajien ikäjakauma nuorisotaloittain
10
9
8

Lukumäärä

7
6
5
4
3

2
1
0

Ikä

13-v

14-v

Pateniemi

15-v

Rajakylä

16-v

17-v

Ritaharju

Kolmantena kyselylomakkeen kysymyksenä kysyttiin vastanneiden tämänhetkistä
oppilaitosta. 49 vastanneesta 38 vastasi opiskelevansa yläasteella, kun taas lukiossa tai
ammattikoulussa opiskelijoiden määrä jäi vähäiseksi (liite 6). Pateniemen nuorisotalon
kävijöistä on huomioitavaa ammattikoululaisten isompi määrä verrattuna kahteen
muuhun nuorisotaloon.
7.2 Nuorten aktiivisuus ja toiminta nuorisotaloilla
Kyselylomakkeen kysymykset 4-6 tarkastelivat nuorten aktiivisuutta nuorisotaloilla
käymiseen. Kysymykseen ”Kuinka kauan olet käynyt kyseisellä nuorisotalolla?”, selkeä
enemmistö (21/49 vastanneista) vastasi käyneensä yli 2 vuotta (taulukko 3). 1-2 vuotta
nuorisotalolla käyneistä nuorista, painottui vastausvaihtoehdoista toiseksi suurimpana
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(12/49 vastanneista) joukkona. Nuorisotalon kävijöistä suurimmalle osalle nuorisotalon
palvelut ovat täten tuttuja jo useamman vuoden ajalta.
Taulukko 3. Kyselyyn vastanneiden nuorten käyttämä ajanjakso nuorisotalon
toimintaan

Kuinka kauan olet käynyt kyseisellä nuorisotalolla?
24

Lukumäärä

20
16
12
8
4
0
0-6 kk

6-12 kk

1-2 v

yli 2 v

Aika

Nuorten aktiivisuus nuorisotaloilla käymiseen ilmenee taulukossa 4. Kyselyyn
vastanneista 49 nuoresta 25 vastasi käyvänsä nuorisotalolla päivittäin tai lähes
päivittäin. Noin kerran viikossa nuorisotalolla käyviä nuoria oli kyselyn mukaan
toiseksi eniten (14/49 vastanneista). Vain yksi 49 vastaajasta vastasi käyvänsä
nuorisotaloilla vain muutaman kerran vuodessa. Nuorisotaloilla käyvien nuorten
aktiivisuus nuorisotalon palveluita kohtaan on kyselyn tulosten perusteella varsin
suurta. Halusin myös tarkastella kyselyn tulosten perusteella, eroavatko nuorten
aktiivisuudet nuorisotalolla käymiseen ikäluokittain (taulukko 5).
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Taulukko 4. Nuorten aktiivisuus nuorisotalolla käymisessä

Kuinka usein käyt kyseisellä nuorisotalolla?
28
24

Lukumäärä

20
16
12
8
4
0
Muutaman kerran
vuodessa

Muutaman kerran
kuukaudessa

Noin kerran viikossa

Päivittäin tai lähes
päivittäin

Käyntikerta

Taulukko 5. Nuorten aktiivisuus nuorisotalolla käymisessä, ikäluokittain tarkasteltuna

Kuinka usein käyt kyseisellä nuorisotalolla?
12

Lukumäärä

10
8
6
4
2
0
13-v

14-v

Muutaman kerran vuodessa
Noin kerran viikossa

15-v
Ikä

16-v

17-v

Muutaman kerran kuukaudessa
Päivittäin tai lähes päivittäin
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Kyselyyn vastanneista nuorista 13-vuotiaat käyvät nuorisotaloilla vielä varsin harvoin,
pääosin noin kerran viikossa. Tutkielman tulosten perusteella aktiivisuus nuorisotalolla
käymiseen nousee 14-ikävuoden aikana, jatkuen myös 15-ikävuoden aikana. Eniten
aktiivisuuden monipuolisuutta ja eroavaisuuksia esiintyy 15-ikävuoden aikana,
vaikkakin suurin osa 15-vuotiaista vastaa käyvänsä nuorisotalolla päivittäin tai lähes
päivittäin.
Myös

focus

group-teemahaastattelussa

tarkasteltiin

nuorisotalon

käyttäjien

aktiivisuutta ikäluokittain. Haastateltavien mukaan aktiivisuus nuorisotalolla käymiseen
nousee pääosin 14-ikävuoden aikana, mutta 15-vuotiaissa kävijöissä tapahtuu selkeästi
vaihtelua, kun osa 15-vuotiaista nuorista ei enää käy nuorisotalolla yhtä aktiivisesti kuin
aikaisemmin. Haastateltavien mukaan mahdollisia syitä tähän aktiivisuuden vaihteluun
15-vuotiaana, ovat esimerkiksi kyseisessä ikäluokassa saatavat mopokortit, jolloin
nuoret liikkuvat mopoillaan laajemmalla säteellä vapaa-ajan ympäristöissään. 15vuotias poika pohti haastattelussa omaa aktiivisuuttaan nuorisotalolla käymiseen muun
muassa seuraavasti:
”Kyllä mää ainaki ite oon huomannu sillee että ku täytti 15-vuotta ja sai
mopokortin, nii sitä ei enää joka päivä tuu tähän nuokkarille vaikka tää aika lähellä
onki, ku voi lähtee kavereitten kaa ajeleen vaikka keskustaan. Sillo aikaisemmi sitä
meni pyörällä aina niihi lähellä oleviin paikkoihi enemmä.”
Nuorisotalolla käymisen aktiivisuuden väheneminen varsinkin 17-ikävuoden aikana,
ilmeni haastateltavien nuorten mukaan varsin selkeänä. Haastateltujen nuorten mukaan
vapaa-ajan viettäminen kavereiden kanssa, sijoittui vanhemmissa ikäluokissa, kuten 17vuotiaissa nuorissa, jonkin nuoren asunnolle tai keskustaan nuorisotalolla olemisen
sijasta.
Kyselyssä kysyttiin myös, kuinka monta tuntia nuori yleensä viettää aikaa
nuorisotalolla siellä käydessään. Kyselyn tuloksista selvisi, että enemmistö (33/49
vastanneista) nuorisotaloilla käyvistä nuorista viettää siellä ollessaan aikaa enemmän
kuin 2 tuntia (liite 7). Huomioitavaa tuloksista on myös se, ettei kukaan vastanneista
ilmaissut viettävänsä aikaa nuorisotaloilla alle tuntia kerrallaan. Tutkielman tulosten
mukaan voidaan todeta nuorisotaloilla käyvien nuorten aktiivisuuden olevan varsin
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suurta, varsinkin yläasteikäisten nuorten keskuudessa. Enemmistö tutkielmassa
tarkasteltavien nuorisotalojen kävijöistä ovat käyttäneet nuorisotalon palveluita
enemmän kuin yhden vuoden ajan ja nuorisotaloilla käyntikerralla vietetty aika ylettyy
yleensä yli 2 tuntiin.
Kyselyyn

vastanneista

nuorista

suurin

osa

oli

tutustunut

Oulun

nuorisotalotoimintaan joko koulun tai kavereiden kautta (taulukko 6). 49 vastanneesta
22 vastasi tutustuneensa nuorisotalotoimintaan koulun, ja 21 kavereiden kautta.
Internetin kautta nuorisotalotoimintaan tutustuneita oli kyselyssä kolme kappaletta, kuin
myös kolme vastaajaa vastasi tutustuneensa nuorisotalotoimintaan itsenäisesti, ”menin
sinne nuorisotalolle itse”-tyylisillä vastauksilla. Nuorisotaloilta saatujen vastausten
vertailussa ilmeni, että Pateniemen ja Ritaharjun kävijät olivat

tutustuneet

nuorisotalonsa toimintaan enimmäkseen koulun kautta, kun taas Rajakylässä
tutustuminen oli tapahtunut enimmäkseen kavereiden kautta, ja jossa koulun kautta
nuorisotalotoimintaan tutustuminen jäi vähäiseksi (2/12 Rajakylän vastanneista).
Nuorisotyön moniammatillinen verkostoyhteistyö muun muassa koulujen kanssa tuli
tutkielmassa jo aikaisemmin ilmi (Soanjärvi 2014). Tutkielman tulosten mukaan
voidaan koulun ja nuorisotyön yhteistyön olettaa ilmenevän varsinkin Pateniemen ja
Ritaharjun nuorisotaloilla.
Taulukko 6. Nuorten tutustumistapa Oulun nuorisotalotoimintaan

Minkä kautta tutustuit ensimmäistä kertaa Oulun
nuorisotalotoimintaan?
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Lukumäärä

20
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Jokin muu Harrastusten Mainosten
kautta
kautta

Tutustumistapa
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Haastattelujen perusteella nuorisotalojen tarjoama toiminta toimii yhtenä tärkeimpänä
houkuttelevana tekijänä nuorille, heidän valitessaan vapaa-ajan viettopaikkoja. Focus
group-teemahaastatteluissa pyysin haastateltavia nuoria pohtimaan, kokevatko he
nuorisotalonsa tekemisen vai olemisen tilana (Kuusisto-Arponen & Tani 2009: 51-52).
Vastaukset vaihtelivat nuorisotaloittain. Rajakylän nuorisotalon nuoret kokivat
nuorisotalonsa enemmän olemisen tilana, kuten yleisen hengailun tilaksi ilman
tarkemmin määriteltyä tekemistä. Eräs Rajakylän nuorisotalon haastateltavista kuvaili
itse nuorisotalonsa tilan kokemista seuraavasti:
”Vähä molempia. Voi toisaalta tehä kaikkia, pelata kaikkia ja olla kavereita. Tai
sitte vaa olla vaa. Vähä vaikee rajata mutta kai se on enemmän semmosta
hengaamista täälä tää oleminen”
Ritaharjun nuorisotalo ilmeni haastatteluissa selkeästi enemmän toiminnan tilana. Erona
kahteen muuhun nuorisotaloon kävijöineen, Ritaharjun nuorisotalon nuoret kuvailivat
nuorisotalonsa toimintaa esimerkiksi ruoanlaiton, erilaisten pelien pelaamisen ja
liikuntasalissa urheilun kautta. Ritaharjun nuorisotalolla järjestettiin nuorten mukaan
muun muassa vähintään kerran viikossa ruoanlaittomahdollisuuksia nuorille. Ritaharjun
nuorisotalon tarjoamat monipuoliset tilat voivat osaltaan heijastua vastauksissa, kun taas
Rajakylän ja Pateniemen nuorisotalojen tilat ovat kooltaankin selkeästi Ritaharjua
pienempiä. Pateniemen nuorisotalolla haastatellut nuoret ilmaisivat nuorisotalon
toimintansa olevan erilaista viikonpäivittäin vertailtaessa. Pateniemellä haastateltu nuori
kuvaili nuorisotalonsa toimintaa seuraavasti:
”No torstaina yleesä iha vaa hengataa. Perjantaina ku on tuo sali auki ni sielä sitte
pelataa jottai. Eli jos on jottai ohjelmaa suunniteltu nii sitte kai se o sitä tekemisen
tilaa enemmän”
Nuorisotalojen toimintaa määrittävät hyvin usein tiloilta löytyvät välinekokonaisuudet
(Kiilakoski 2012: 140-141). Tutkielman tulosten perusteella nuoret kokevat
nuorisotalon tekemisen tilana varsinkin silloin, kun nuorisotalolla järjestetään jotain
toimintaa jonkin välinekokonaisuuden avulla. Esimerkkeinä ovat edellä mainitut
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Ritaharjun nuorisotalon ruoanlaiton-, sekä Pateniemen nuorisotalon liikuntasalin,
tekemisen tilojen tarjoaminen nuorten käyttöön.
Kyselyn avulla selvitettiin nuorten yleisimpiä toimintamuotoja heidän ollessaan
kyseisillä kolmella nuorisotalolla (taulukko 7). Nuorten yleisin toimintamuoto kaikilla
kolmella nuorisotalolla oli jutteleminen kavereiden kanssa, kun 49 vastaajasta 43 nuorta
valitsi sen kuvaamaan heidän tekemistään nuorisotaloilla ollessaan. Toiseksi
yleisimpänä toimintamuotona on yleinen hengailu nuorisotaloilla oltaessa. Valitsin
hengailun yhdeksi kysymyksen vastausvaihtoehdoksi, koska koin sen osoittavan tilan
kokemista ja käyttämistä, pääosin olemisen tilan kautta. Kysymyksessä mukana olleet
muut vaihtoehdot, liittyivät mielestäni kuvailemaan jotain selkeää tekemistä, liittyen
tällöin tekemisen tilan määritelmään.
Taulukko 7. Nuorten käyttämät toimintamuodot nuorisotaloilla ollessaan
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Nuorisotalotoiminnan yhtenä tavoitteena on yleisesti pidetty sen tarjoavan nuorille
myös mahdollisuutta luoda luotettavia sosiaalisia suhteita tilojen ohjaajiin (Kiilakoski
2012; Kemppinen 1999). Kyselyn perusteella nuoret kokivat hyvin tärkeänä ja yleisenä
toimintamuotona juttelemisen ohjaajien kanssa. Haastatteluissa nuoret pohtivat nuorten
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ja ohjaajien välistä vuorovaikutusta sekä kuinka hyvin se heidän mielestään
nuorisotaloillaan toimii. Nuoret

kokivat vuorovaikutuksen sujuvan hyvin

ja

luonnollisesti. Haastateltava kuvaili nuorten ja ohjaajien vuorovaikutusta seuraavasti:
”Onkai nuo niinku mukavia. Eilenki niinku kokopäivä täälä juteltii ohjaajien kans.
Ennen ei ois sillee…tai no ehkä sitä o ite täsä kasvanu kans nii jotenki o
helepompaa jutellaki”
Osa haastateltavista kuvaili vuorovaikutuksen onnistuvan sitä paremmin, mitä
tutummaksi ohjaajat olivat nuorille jo muodostuneet. Haastateltavat toivoivat, etteivät
ohjaajat vaihtuisi kovin tiheästi nuorisotaloilla, jolloin sosiaalisten suhteiden luominen
ohjaajien ja nuorten välillä onnistuisi nuorten mukaan luontevammin.
Kolmen

yleisimmän

toimintamuodon

jälkeen

seuraavaksi

suosituimpia

toimintamuotoja olivat erilaisten pelien pelaaminen sekä ruoanlaittoon osallistuminen,
joista jälkimmäinen korostui varsinkin Ritaharjun nuorisotalon kävijöissä. Kolme nuorta
vastasi myös kohtaan ”jokin muu”, joissa vastaukset liittyivät liikuntasalissa
urheilemiseen. On myös mahdollista, että vastaajat ovat kuvitelleet nuorisotalolla
urheilemisen kuuluvan vastausvaihtoehtoon ”pelaa muita pelejä”.
Kyselyn ja haastattelun avulla tutkin myös nuorten mielipiteitä heidän
mahdollisuuksistaan osallistua nuorisotalon toiminnan suunnitteluun. Vastausten
perusteella nuoret kokivat pystyvänsä vaikuttamaan nuorisotalonsa toimintaan jonkin
verran (liite 8). Haastatteluissa nuoret ilmaisivat osallistumisen ilmenevän esimerkiksi
nuorten mahdollisuuksista ehdottaa erilaisia kilpailuja tai retkiä ohjaajille. Nuorten
mielestä he eivät saaneet kuitenkaan vaikuttaa juuri ollenkaan käytettävissä oleviin
tiloihin,

joista

varsinkin

Kyselylomakkeessa

liikuntasalien

vastausvaihtoehtojen

auki

olemista

jakaminen

toivottiin

kolmeen

enemmän.

vaihtoehtoon:

ei

ollenkaan, jonkin verran, paljon, ei välttämättä tuo tutkielman tuloksiin selkeää
vastausta nuorten osallistumisen mahdollisuuksista. Jako kahteen vaihtoehtoon: ei –
kyllä, olisi ehkä tuonut selkeämmän vastauksen nuorten kokemasta osallistumisen
mahdollisuuksista, nuorisotilan toiminnan suunnittelussa.
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7.3 Nuorten vapaa-aika ja sen tilat
Tutkielman tarkoituksena on saada tietoa nuorten vapaa-ajalla käyttämistä tiloista ja
paikoista, sekä selvittää nuorisotalotoiminnan roolia ja merkitystä nuorten vapaa-ajassa
ja sen tilankäytössä. Kyselylomakkeessa nuorilta kysyttiin avoimella kysymyksellä,
missä he viettävät vapaa-aikaansa. Halusin täydentää kyselylomakkeesta saatuja
vastauksia myös teemahaastattelun avulla, jossa yhdeksi teemakokonaisuudeksi
valikoitui nuorten vapaa-aika ja sen tilat nuorten kokemana. Kyselylomakkeesta
saatujen vastausten mukaan, nuorisotaloilla käyvillä nuorilla nuorisotalo vapaa-ajan
paikkana esiintyi yleisimpänä (taulukko 8). Kyselylomakkeen vastauksissa painottui
myös kavereiden merkitys vapaa-ajan paikkoja valittaessa. Useassa vastauksessa
sanottiin vapaa-aikaa vietettävän siellä, missä suurin osa kavereista milloinkin ovat.
Taulukko 8. Nuorten vapaa-ajan tilat

Missä vietät vapaa-aikasi?
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Teemahaastatteluissa ilmeni selkeästi se, etteivät nuoret osanneet sanoa mitään tarkkoja
tiloja tai paikkoja, joissa he viettäisivät vapaa-aikaansa. Haastateltavat kuvailivat
nuorten tiloja muun muassa seuraavasti:
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”Aina pitää kyllä miettiä että mihi mennee, ei oo oikee semmosta selkeetä mihi ois
että joo mennää sinne”
”Jos nuokkaria ei lasketa, nii ei oikee oo mitää selkeetä paikkaa mitä osais
sanoa”
Kuten tutkielmassa on aikaisemmin ilmaistu (ks. s.49), on julkisessa keskustelussa
nostettu varsinkin viime vuosina esiin nuorten siirtyminen kauppa- ja ostoskeskuksiin.
Tutkielmassa tarkasteltujen nuorisotalojen nuoret eivät kuitenkaan tulosten perusteella
vietä vapaa-aikaansa juurikaan kauppa- ja ostoskeskuksissa. Kyselyyn vastanneista vain
kahdeksan kertoi viettävänsä vapaa-aikaansa kauppa- tai ostoskeskuksissa, joista suurin
osa vastanneista sijoittui Ritaharjun nuorisotalolle. Ritaharjun asuinalueelle valmistui
vuonna 2014 Ideaparkin ostoskeskus, mutta nuorisotalolla haastateltujen nuorten
mukaan tämä ei ainakaan vielä erotu selkeästi vapaa-ajan viettopaikkana. Myöskään
keskusta ei painottunut vapaa-ajan tilana kyselylomakkeen vastauksissa. Haastatteluissa
nuoret ilmaisivat keskustan sijaitsevan kyseisiltä asuinalueilta tarkasteltuna liian
kaukana, jonne ei varsinkaan talvisin kiinnostanut lähteä. Haastatteluissa nuoret
sanoivat myös vapaa-ajan tilojen vaihtelevan iän mukaan, kun nuorempana vapaa-aikaa
vietetään lähellä omaa kotia ja läheisillä pihaympäristöillä. Nuoren ikääntyessä vapaaajan tilat määrittyvät suuresti kaveripiirin mukaan. Haastatellut nuoret kuvailivat vapaaajan tilojaan seuraavasti:
”Silleen vaan että on kavereita ja että niitten kans voi olla sielä. Ei aina tarvi olla
nii tarkkaa tekemistä. Sinne minne kaverit menee. Riippuu vähä säästä. Kesällä
tyyliin jossain torilla ja rannoilla, talvella mennään ekana sinne missä on lämmin
olla, keskustasa jos ollaan nii Stockkalla vaikka kahvilla.”
”Mehä oltii joskus niinku seiskaluokalla tai yläasteen alusa nii hirveenä
puistoissa.Kokopäivä oltii. Mentii heti koulun jälkee ja oltii iltaa asti.”
”Nii oltiin. Mutta ei niitä sitte enää, josaki välisä seki vähä jäi.”
”No neki ketä täälä pyörii nii o sitte kaikki Rajakylästä ite.”
”Nii meki ollaa esimerkiksi josaki tuola katoksilla, tosa koulun ja nuokkarin
lähistöllä.”
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Focus group-teemahaastatteluissa pyydettiin nuoria myös pohtimaan mielipiteitään ja
kokemuksiaan nuorista julkisen tilan käyttäjinä. Suurin osa haastateltavista ei ollut itse
kokenut joutuneensa syrjityksi tilan käyttäjinä esimerkiksi kaupunkiympäristöissä.
Muutamaa haastateltavaa nuorta olivat kauppakeskusten vartijat tulleet pyytämään
siirtymään kauppakeskusten tiloista ulos, mutta haastateltavien nuorten mukaan tilasta
poistamista ei suoritettu ilman oikeutettua syytä. Haastateltavien nuorten mukaan nuoria
kohdeltiin tilojen käyttäjinä pääosin tasapuolisesti ja reilusti. Ongelmia koettiin
syntyvän vasta silloin, kun nuoria oli tilan käyttäjinä kenties liikaa. Kaksi
haastateltavista nuorista keskustelivat haastattelun aikana edellä mainitusta huomiosta
seuraavasti:
”No ei mua ainakaa olla ikinä tultu mistää häätämään pois.”
”No tultii sieltä puistosta joskus häätämään…”
”Nii mutta seki ny o iha ymmärrettävää jos sielä vaikka ny jokku tupakoi ja tällee
tai nakkeli tumppeja maahan. Mutta jostaki kaupasta nii ei mua oo koskaa heitetty
mihinkää ulos…eikä sitä jos käyttäytyy hyvin ja ei hirveesti oo sanotaa vaikka
jottai kahtakymmentä ihmistä siinä nii kovi helposti tulla häätämään mihinkää.”
Yllä olevat tulokset eroavat osaltaan aikaisemmista tutkimuksista esiin tulleista
huomioista, joiden mukaan nuoret ovat sosiaalisena ryhmänä alttiita joutua mahdollisen
tilapolitiikan uhreiksi puolijulkisissa kaupunkiympäristöissä (Valentine 2004; Semi
2011). On hyvin mahdollista ja kenties todennäköistäkin, että nuoret joutuvat
kohtaamaan tilasta ulossulkemista ja syrjintää, kun tarkastellaan kaupalliseen
käyttötarkoitukseen suunniteltuja kaupunkiympäristöjä kauppa- ja ostoskeskuksineen.
Mutta kuten tutkimuksen tulostenkin mukaan on havaittavissa, selkeää yleistämistä ja
stereotypiaa nuorista tilankäyttäjinä tulee välttää. Olisiko osittain median ohjailemassa
julkisessa keskustelussa käynyt jopa niin, että nuorten tilankäytöstä ja konflikteista
tilojen eri käyttäjien kanssa, puhutaan julkisesti vain silloin, kun ongelmia selkeästi
jossain ympäristössä esiintyy.
Kyselylomakkeessa kysyttiin nuorilta myös sitä, missä he tapaavat kavereitaan
(taulukko 9). Kyselyyn osallistuneista 49 vastaajasta 46 vastasi tapaavansa kavereitaan
nuorisotalolla, jolloin tuloksesta voidaan päätellä nuorisotalon merkityksellisyyden
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olevan nuoren kaverisuhteissa jo tämänkin perusteella varsin suuri. Toki tulokseen
täytyy suhtautua kriittisesti, koska kyselyaineisto on kerätty juuri nuorisotaloilla olleilta
nuorilta, jolloin nuorisotalo vapaa-ajan sekä kavereiden tapaamispaikkana on odotettua.
Taulukko 9. Nuorten kavereiden tapaamispaikat

Lukumäärä
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Tapaamispaikka

Nuorisotalon lisäksi suosituimpia nuorten tapaamispaikkoja olivat kavereiden tai omat
kodit, sekä keskusta. Keskusta nousee tässä kysymyksessä yllättävänkin suosituksi
tapaamispaikaksi, kun tuloksia vertaa aikaisemmin esitettyihin nuorten yleisimpiin
vapaa-ajan viettopaikkoihin, joissa keskusta ei yhtä suuresti erottunut kuin tässä
tapauksessa. Teemahaastattelujen analysoinnin jälkeen vastauksista ilmeni muutamia
huomioitavia piirteitä, milloin ja miksi nuoret kulkivat asuinalueiltaan keskustaan.
Ensimmäisenä esiin nousi kulkuyhteyksien onnistuminen näiden kolmen
asuinalueen ja Oulun keskustan välillä. Haastateltavien nuorten mukaan meneminen
keskustaan ajoittui pääosin päiväaikaan, jolloin lähiliikenteen linja-autot kulkivat vielä
tarpeeksi tiheästi Rajakylän, Pateniemen ja Ritaharjun asuinalueilta Oulun keskustaan.
Iltaisin linja-autot eivät enää tarpeeksi tiheästi kulkeneet, jolloin vapaa-aikaa vietettiin
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iltaisin muualla kuin kaupungin keskustassa. Toisena huomiona oli kavereiden
tapaaminen keskustassa varsinkin silloin, kun kaveripiirissä asui nuoria eri puolelta
Oulua, jolloin yhteinen tapaamispaikka oli helppoa sopia johonkin tuttuun
keskustaympäristöön. Kolmas huomio haastattelujen ja kyselylomakkeen tulosten
mukaan, on keskustassa sijaitsevan nuorisokahvila Bysiksen merkitys varsinkin
kavereiden tapaamispaikkana. Näin ollen keskustan suurempi osuus kavereiden
tapaamispaikkana, kuin vapaa-ajan viettopaikkana yleensä, selittyy osaltaan yllä
mainituilla huomioilla.
Nuorten kavereiden tapaamispaikkojen tuloksista ilmeni myös eroavaisuuksia
tarkastelussa olleiden nuorisotalojen ja sen kävijöiden kesken. Oma piha tai kodin
lähialue oli kavereiden tapaamispaikkana selkeästi suositumpi Pateniemen ja Rajakylän
nuorisotalojen nuorilla, kun taas Ritaharjun ostos- tai kauppakeskukset korostuivat
Ritaharjun nuorisotalon nuorten tapaamispaikkana, verrattuna kahteen muuhun
nuorisotaloon nuorineen. Ritaharjun asuinalueelle perustettu kauppakeskus Ideapark voi
vaikuttaa osaltaan kyseiseen tulokseen.
7.4 Nuorisotalotoiminnan rooli ja merkitys nuorten vapaa-ajan tilankäytössä
Jo yllä mainituissa tuloksissa on tullut selkeäksi, kuinka nuorten vapaa-aikaan kuuluvat
olennaisina tekijöinä kaverit, sekä kavereiden tapaamiseen soveltuvat vapaa-ajan tilat ja
paikat. Oulun nuorisotyön nuorisotalotoiminta pyrkii tarjoamaan Oulun nuorille tiloja ja
toimintaa nuorten vapaa-ajalle, mutta kuinka tärkeänä nuorisotaloilla käyvät nuoret
pitävät nuorisotalotoimintaa osana heidän vapaa-aikaansa, on yksi tämän tutkielman
tutkimuskysymyksistä. Loin kyselylomakkeen ja teemahaastattelun teemoista, sekä
niistä saaduista tuloksista, yhteisen teemakokonaisuuden, jonka kautta pyrin
selventämään nuorisotalotoiminnan merkitystä nuorten vapaa-ajan tilankäytössä.
Nuorten vapaa-aikaan kuuluvat tärkeänä tekijänä omat kaverit. Kavereiden
tapaamispaikkana nuorisotalot ovat tutkielman tulosten perusteella merkittävässä
roolissa. Kyselylomakkeessa kysyttiin nuorisotaloilla käyneiltä nuorilta, ovatko he
saaneet uusia kaverisuhteita nuorisotaloilta, sekä kuuluvatko heidän vapaa-ajan
kaveripiiriin samat kaverit sekä nuorisotaloilla että niiden ulkopuolella. Yhteensä 49
vastaajasta 34 vastasi saaneensa uusia kavereita nuorisotaloilla käydessään (taulukko
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10). Eroja kysymyksen vastausten jakautumisen suhteen ei nuorisotaloittain esiintynyt.
Teemahaastatteluissa nuoret vastasivat nuorisotalojen merkityksellisyyden liittyvän
vahvasti sieltä löytyviin kavereihin, niin vanhoihin kuin uusiin tuttavuuksiin.
Taulukko 10. Uusien kaverisuhteiden syntyminen nuorisotaloilla
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Kyselyn ja teemahaastattelun avulla tutkielma pyrki selvittämään, käyvätkö tutkielman
tarkastelussa olleiden kolmen nuorisotalon nuoret kuinka usealla nuorisotalolla, vai
erottuuko niin sanottu oma nuorisotalo kuinka selkeästi käytettävyyden suhteen, ja
mitkä mahdolliset syyt siihen vaikuttavat. Tutkielmassa tarkastelussa olleet Oulun
Pateniemen, Ritaharjun ja Rajakylän asuinalueiden nuorisotalot, ovat toistensa niin
sanottuja ”naapurinuorisotaloja”, sijaiten muutaman kilometrin säteellä toisistaan.
Google Maps-palvelulla tarkasteltuna, pisin välimatka nuorisotalojen kesken on
Rajakylän ja Ritaharjun nuorisotalojen 5,6km etäisyys toisistaan.
Kyselyn tuloksista selvisi, että nuoret käyttivät pääosin vain oman nuorisotalonsa
palveluita, eivätkä käyneet kovin aktiivisesti edes naapurinuorisotaloillansa. Kyselyn 49
vastanneesta nuoresta yhteensä vain 15 kertoi käyvänsä enemmän kuin yhdellä
nuorisotalolla. Nuorisotaloittain vastauksia vertailtaessa, ei suuria eroavaisuuksia
myöskään löytynyt. Ritaharjun nuorisotalolla kyselyyn vastanneista nuorista yhteensä
neljä vastasi käyvänsä myös jollain muulla nuorisotalolla (taulukko 11). Kaksi nuorta
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kertoi käyvänsä Pateniemen nuorisotalolla, ja yhdet vastaukset keräsivät myös
Rajakylän nuorisotalo, sekä Oulun keskustassa sijaitseva Bysiksen nuorisotila.
Taulukko 11. Ritaharjun nuorisotalolla kyselyyn vastanneiden nuorten aktiivisuus
muiden nuorisotalojen käytössä

Käytkö Ritaharjun nuorisotalon lisäksi seuraavilla
nuorisotaloilla?
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Rajakylän nuorisotalolla kyselyyn vastanneista nuorista yhteensä 5 vastasi käyvänsä
myös jollain muulla nuorisotalolla. Bysiksen nuorisotila keräsi 4 ääntä ja Pateniemen
nuorisotalo yhden äänen (taulukko 12).
Taulukko 12. Rajakylän nuorisotalolla kyselyyn vastanneiden nuorten aktiivisuus
muiden nuorisotalojen käytössä

Käytkö Rajakylän nuorisotalon lisäksi seuraavilla
nuorisotaloilla?
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Pateniemen nuorisotalolla kyselyyn vastanneista nuorista yhteensä kuusi vastasi
käyvänsä myös jollain muulla nuorisotalolla. Kolme nuorta vastasi käyvänsä myös
Ritaharjun nuorisotalolla, kaksi Rajakylän nuorisotalolla sekä yksi Bysiksen
nuorisotilalla (taulukko 13).
Taulukko 13. Pateniemen nuorisotalolla kyselyyn vastanneiden nuorten aktiivisuus
muiden nuorisotalojen käytössä

Käytkö Pateniemen nuorisotalon lisäksi seuraavilla
nuorisotaloilla?
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Nuorisotalo

Yllä olevista kyselyn tuloksista voidaan päätellä, että nuorisotaloilla käyvät nuoret
käyttävät enimmäkseen niin sanotun oman nuorisotalonsa palveluita, eivätkä juurikaan
vieraile useammalla nuorisotalolla. Teemahaastattelun avulla halusin saada laajempia
vastauksia myös mahdollisiin syihin, minkä takia nuorisotaloilla käyvät nuoret eivät
vieraile useammalla Oulun nuorisotalolla. Teemahaastatteluissa nuoret kertoivat
käyvänsä mielellään vain yhdellä nuorisotalolla, joka on sijainnillisesti tarpeeksi lähellä,
ja jossa suurin osa kavereistakin käy.
Kysyin teemahaastatteluissa nuorilta, millaisen matkan nuori olisi valmis
kulkemaan

esimerkiksi

kotoa

nuorisotalolle.

Vastaukset

vaihtelivat

varsinkin

sukupuolittain. Teemahaastattelun vastaajista pojat olivat selkeästi halukkaampia
kulkemaan pidempiä välimatkoja kuin tytöt. Kovin tarkkoja syitä vastaajat eivät tähän
kuitenkaan osanneet antaa. Ainoat esille nousseet perustelut olivat tietynlaisen
turvallisuuden tunteen kokeminen välimatkoja kulkiessa. Haastatteluun osallistuneista
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tytöistä suurin osa ei haluaisi kulkea iltaisin pitkiä välimatkoja nuorisotalon ja oman
kodin välillä. Pojat kertoivat pitkien välimatkojenkin onnistuvan, varsinkin jos itsellä tai
kavereilla on mopot, joilla välimatkat voisi kulkea. Haastatteluista saatujen tulosten
mukaan nuoret käyttivät pääasiassa vain itseään lähimpänä sijaitsevien nuorisotalojen
toimintaa. Tutut ohjaajat, tutut kaveripiirit, sekä tutut toimintatavat nuorisotaloilla,
olivat selkeimmät syyt vain tietyllä nuorisotalolla käymiseen. Jokaisella kolmella
nuorisotalolla oli havaittavissa haastatteluiden perusteella, että nuorilla oli syntynyt
tietynlaisia ennakkoluuloja muiden alueiden nuorisotaloista, ja siellä käyvistä nuorista.
Yksi teemahaastatteluun osallistuneista kuvaili omia ennakkoluulojaan muun muassa
seuraavasti:
”Alueen nuoretki eroaa aina vähä keskenään. Ja oha alueilla eroja…niinku mulle X
alue on vähä sillee vastenmielinen, emmää ees halua liikkua sielä, emmää mielellää
sinne kule. Oha se vähä semmonen huonompi alue…tai emmää tiiä onko se oikiasti
mutta aina jääny semmonen mielikuva itelle.”
Oman nuorisotalon kehittyminen nuorille tutuksi ja turvalliseksi tilaksi, oli
haastattelujen perusteella selkeä syy siihen, etteivät nuoret juurikaan mieti käyvänsä
usealla nuorisotalolla. Yksi haastateltavista tiivisti näkemyksensä seuraavasti:
”Tää on lähin. Nii ja täälä on kaikki kaverit, tutut ohjaajat. Jos sää meet jonneki
muualle nii oot sää vähä sillee että mitähä sitä täälä tekkee.”
Tutkielman kyselyssä kysyttiin nuorilta myös mielipidettä siihen, kävisivätkö he siinä
tapauksessa Oulun muilla nuorisotaloilla, jos heidän tämänhetkinen niin sanottu oma
nuorisotalo lopettaisi toimintansa (liite 9). Kysymys on aiheena ajankohtainen. Jo
tutkielmassa mainittu Pateniemen entinen nuorisotalo Honkapirtti, joutui lopettamaan
tiloissaan nuorisotalotoiminnan, ja Pateniemen asuinalueen nuorille etsittiin uudet
nuorisotilat (Laine 2013). Kyselyyn osallistuneista 49 vastaajasta 22 ei kävisi Oulun
muilla nuorisotaloilla, vaikka oma nuorisotalo lopettaisi toimintansa. Yhteensä 15
nuorta vastasi kysymykseen kyllä, kun 12 nuorta ei osannut sanoa tarkkaa
mielipidettään kysymykseen. Vastaukset olivat nuorisotaloittain vertailtaessa hyvin
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samankaltaisia, vaikkakin Rajakylän nuorisotalolla vastanneista vain kaksi nuorta
vastasi kyllä, kun muilla nuorisotaloilla kyllä-vastauksia oli verrattain enemmän.
Tuloksista voidaan päätellä asuinalueiden nuorisotalojen olevan hyvin tärkeitä siellä
käyville nuorille, joiden toiminnan lopettaminen voisi johtaa ainakin siellä käyvien
nuorten vapaa-ajan tilojen merkittävään häviämiseen ja heikentymiseen. Sekä kyselyssä
että teemahaastatteluissa kysyttiin nuorilta, kuinka tärkeänä ja oleellisena osana vapaaaikaa sekä vapaa-ajan tiloja, nuoret pitävät nuorisotalotoimintaa (taulukko 14).
Kyselyyn vastanneista 49 nuoresta 25 piti nuorisotalotoimintaa jonkin verran tärkeänä
osana heidän vapaa-aikaansa ja 24 vastasi sen olevan todella tärkeässä osassa. Kukaan
kyselyyn vastanneista nuorista ei ollut sitä mieltä, että nuorisotalotoiminnalla ei olisi
lainkaan merkitystä heidän vapaa-aikaansa. Vastauksia nuorisotaloittain vertailtaessa,
ainoana erona huomio kiinnittyy Ritaharjun nuorisotalon kävijöiltä saatuihin
vastauksiin, joissa nuorisotalotoiminta koettiin selkeästi eniten olevan todella tärkeä osa
nuorten

vapaa-aikaa.

Tähän

vaikuttavana

tekijänä,

voidaan

mielestäni

pitää

nuorisotalojen aukioloaikoja. Ritaharjun nuorisotalo on nuorille neljänä iltana viikossa
auki, kun esimerkiksi Pateniemen nuorisotalo vain kahtena iltana viikossa. Oletan, että
nuorisotalotoiminnan merkityksellisyys osana nuorten vapaa-aikaa ja sen tilankäyttöä,
on sitä suurempi, mitä enemmän palvelut ovat auki nuorten käytölle.
Taulukko 14. Nuorisotalotoiminnan merkityksellisyys nuorten vapaa-ajalle. Vastaukset
nuorisotaloittain vertailtaessa.

Lukumäärä

Kuinka tärkeänä/olennaisena osana vapaa-aikaasi
pidät nuorisotalotoimintaa - Vastaukset
nuorisotaloittain
15
10
5
0
Pateniemi

Rajakylä

Ritaharju

Nuorisotalot

Ei lainkaan

Jonkin verran

Todella

84

Myös teemahaastatteluissa nuoret kuvailivat nuorisotalotoiminnan olevan tärkeässä
osassa heidän vapaa-ajan viettoaan. Nuorisotalot koettiin olevan hyviä tiloja varsinkin
kavereiden

näkemiseen,

sekä

tarjoavan

monipuolista

tekemistä

sisätiloissa.

Haastattelujen vastauksista korostui selkeästi nuorisotalotoiminnan merkityksen erot
vuodenajoittain.
merkitystään

Useampi

varsinkin

haastatelluista

talvisin,

kun

sanoi

vapaa-ajan

nuorisotalotoiminnan
viettopaikkoja

ei

nostavan
talvisessa

ulkoympäristössä ole nuorille tarpeeksi tarjolla. Nuoret kertoivat viettävänsä kesäisin
vapaa-aikaansa hyvin erilaisissa ja useissa tiloissa, mutta talvisin nuoret hakeutuvat
ensisijaisesti sisätiloihin, joista nuorisotalot ovat haastateltavien mukaan parhaimpia
vaihtoehtoja. Haastateltavat kuvailivat nuorisotalotoiminnan merkityksellisyyttä osana
heidän vapaa-ajan tilojaan muun muassa seuraavasti:
”Nii ja jos miettii vaikka kavereitten näkemistä nii aina on osa kavereista jonku
luona ja toiset jossai muualla, nii kaikki on vähä hajallaan. Ja sinne ei
mahu.Täälä voi nähä kaikkia samalla kerralla helposti. Ja tänne mahtuu.
Enemmä viettää kavereitten kans aikaa täälä sitte.”
”Nii ja täälä voi tehä kaikkee, piirtää ja maalata vaikka, mitä ei ehkä jossai
kaverilla vois tehä.”
Nuorisotalotoiminnan merkitystä varsinkin nuorten kaveripiirien kokoontumiselle, nosti
eräs haastateltavista esiin seuraavasti:
”No niinku nytte on, että maanantaina, tiistaina, ja keskiviikkona ettei oo nuokkari
täälä auki nii se o sama sitte olla vaa kotona. Ei niinku oo…ei missää oo ketää.
Kyllä aina kaikki kyselee, että missä ootte ja tällee, mutta ei sitte missää oo ketää.
Torstaina ja perjantaina on sitte nuokkarilla porukkaa, ja nuokkarin jälkee sitte
monesti mennään vielä johonki paikkaa yhesä kavereitten kans.”
Teemahaastattelussa pyydettiin haastateltavia myös pohtimaan, kokevatko he
nuorisotalon niin sanottuna neutraalina tilana, vai henkilökohtaisena paikkana.
Tutkielmassa pyrittiin tämän kysymyksen avulla saamaan selville, ilmeneekö nuorissa
niin sanotun ”paikan tunteen” (a sense of place) ilmiötä nuorisotalon tiloja ja toimintoja
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kohtaan (Agnew 2005; Hopkins 2010). Enemmistö haastateltavista ei osannut määritellä
nuorisotalon kokemista kumpanakaan. Kysymyksenasettelu saattoi tuntua nuorille
vastaajille kenties liian haastavalta. Haastatelluista kuitenkin kolme nuorta kertoi
kokevansa nuorisotalon selkeästi paikkana, johon on syntynyt jo jonkinlaisia
henkilökohtaisia tunnesiteitä. Perusteluina kaikki kolme sanoivat nuorisotalon olevan
heille jo niin tuttu paikka useamman vuoden ajalta, että nuorisotalosta oli tullut tilana
heille erityisen tuttu ja turvallinen paikka viettää vapaa-aikaa. Yksi haastateltavista
vastasi nuorisotalon olevan selkeästi vain yksi tila muiden joukossa.

7.5 Nuorten mielipiteet Oulun nuorisotalotoiminnasta
Kyselylomakkeessa kysyttiin nuorilta, kuinka tyytyväisiä he ovat oman nuorisotalonsa
tarjoamaan toimintaan ja palveluihin. Yhteensä 49 vastaajasta 32 vastasi olevansa
todella tyytyväinen, 17 vastasi olevan jonkin verran tyytyväinen, eikä yksikään
vastaajista ilmaissut olevansa tyytymätön nuorisotalonsa toimintaan ja sen palveluihin.
Nuorisotaloittain vertailtaessa eroavaisuuksia kuitenkin löytyi saaduista vastauksista
(taulukko

15).

Ritaharjun

nuorisotalolla

vastanneiden

nuorten

tyytyväisyys

nuorisotalonsa toimintaan ja palveluihin korostui selkeimmin. Vain yksi kyselyyn
vastanneista sanoi olevansa nuorisotalonsa toimintaan ja palveluihin jonkin verran
tyytyväinen, kun loput 19 vastaajaa vastasivat olevansa todella tyytyväisiä. Pateniemen
nuorisotalolla vastaukset jakautuivat vastausvaihtoehtojen: ”jonkin verran tyytyväinen”
ja ”todella tyytyväinen”, välillä hyvin tasaisesti. Vastausvaihtoehdoista ”todella
tyytyväinen” keräsi kuitenkin yhden äänen enemmän. Rajakylän nuorisotalolla
enemmistö vastaajista oli nuorisotalonsa toimintaan ja palveluihin vain jonkin verran
tyytyväisiä, kun kyseinen vastausvaihtoehto keräsi Rajakylän 12 vastaajasta yhteensä 8
ääntä.
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Taulukko 15. Vastaajien tyytyväisyys nuorisotalonsa toimintaan

Kuinka tyytyväinen olet nuorisotalosi tarjoamaan
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Vertailin myös kyselylomakkeessa kysyttyjä nuorten mielipiteitä nuorisotalotoiminnan
parhaista puolista, sekä missä heidän mukaan olisi kehitettävää, yllä oleviin tuloksiin
(taulukko 15) heijastaen.
Ritaharjun nuorisotalotoiminta sai nuorilta kehuja sen tiloista, joissa pystyy
harrastamaan monipuolista tekemistä. Nuorisotalo nähtiin selkeästi hyvänä tekemisen
tilana. Nuorisotalon parhaimpina puolina nousi esiin myös kavereiden tapaamisen
mahdollistaminen sisätiloissa. Moni Ritaharjun vastaajista nosti esiin heidän
nuorisotalolla järjestettävien ”yönuokkareiden” suosion nuorten keskuudessa. Myös
ruoanlaittomahdollisuudet nuorisotalolla, keräsivät positiivisia kommentteja. Ritaharjun
nuorisotalon nuoret haluaisivat tulevaisuudessa nuorisotalonsa kehittävän toimintaa
myös ulkotiloihin, varsinkin kesäaikaan.
Pateniemen nuorisotalotoiminta sai Ritaharjun tapaan kehuja sen tarjoamista
tekemisen tiloista, kun vastauksissa oltiin selkeästi tyytyväisiä nuorisotalolta löytyvään
liikuntasaliin. Pateniemen nuorisotalon nuoret kokivat nuorisotalonsa hyvinä puolina
myös sen tarjoaman turvallisuuden viettää vapaa-aikaa nuorille suunnatuissa tiloissa.
Myös nuorisotalon ohjaajat keräsivät vastauksissa positiivista palautetta. Kehitettävistä
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puolista Pateniemen nuorisotalolla korostuivat selkeästi aukioloajat, nuorten halutessa
nuorisotalon olevan auki useampana viikonpäivänä kuin vain kahdesti viikossa. Myös
liikuntasalin aukioloa toivottiin useammalle päivälle.
Rajakylän nuorisotalotoiminnan parhaimpina puolina nuoret kokivat sen tarjoaman
mahdollisuuden vapaaseen olemiseen/hengailuun. Vastauksissa nousi esiin varsinkin
nuorisotalotoiminnan merkitys talviaikaan, kun nuoret kokivat nuorisotalon tarjoavan
lämpimän ja vapaan tilan viettää vapaa-aikaa kylminä talvi-iltoina. Kehitettävänä
toimintana Rajakylän nuorisotalon nuoret halusivat enemmän järjestettyä toimintaa,
sekä aukioloaikojen pidentämistä varsinkin perjantai-iltaisin.
Nuorten tyytyväisyyttä, sekä näkemyksiä nuorisotalotoiminnan kehitettäviin
asioihin, kysyttiin kyselylomakkeessa avoimella kysymyksellä. Teemoittelun avulla
muodostin saaduista vastauksista yhteenvedot kuvaamaan nuorten kokemia parhaita,
sekä kehitettäviä puolia nuorisotalotoiminnassa (taulukko 16; taulukko 17). Tekemisen
tilaan kuuluivat vastauksista ne, joissa esiintyi selkeästi jokin toiminnallisen tekemisen
ilmaisu. Olemisen tilaan kuuluivat vastaukset, joissa nuorisotalotoimintaa kehuttiin sen
tarjoamista tiloista yleiseen oleskeluun ja hengailuun, muttei mainittu varsinaisesti
mitään selkeää toiminnallista tekemistä. Kolmelta nuorisotalolta saatujen tulosten
mukaan,

nuorisotalotoiminnan

parhaimmaksi

puoleksi

nousi

sen

tarjoama

toiminnallinen tekeminen tiloineen (taulukko 16).
Taulukko 16. Nuorisotalotoiminnan parhaat puolet nuorten kokemana, nuorten
mielipiteistä luotujen luokittelujen avulla esitettynä.
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Nuorisotalotoiminnan kehitettävistä puolista (taulukko 17) nuoret kokivat yleisimpänä
niiden aukioloaikojen parantamisen. Teemahaastatteluissa nuoret kertoivat, että he
haluaisivat nuorisotalojen olevan varsinkin perjantai-iltaisin auki edes tunnin
pidempään. Teemahaastatteluissa kaksi nuorta nosti esiin myös nuorisotaloilla
järjestettävän iltapäivätoiminnan suuntaamisen alle 13-vuotiaille, ja sen toiminnan
vertaamisen aikataulullisesti 13 – 17-vuotiaiden nuorisotalotoimintaan:
”Nii tai muutenki pitempää auki, ku koska meille vanhemmille nuorille tää on vaa
kaheksaan asti auki”
”Nii niinku pienemmille on viis tuntia ja meille vaa kolome tuntia”
”Nii ja sitteku tää voi olla joskus kiinnikki, esim pienempien takia ku niille
järkätty jottai ohjelmaa tai mennee päällekkäin”
Taulukko 17. Nuorisotalotoiminnan kehitettävät puolet nuorten kokemana, nuorten
mielipiteistä luotujen luokittelujen avulla esitettynä.
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Vaikka osa kyselyyn vastanneista nuorista ilmaisi nuorisotalon säännöissä olevan
kehittämisen varaa, oli kyselyyn osallistuneista vastaajista selkeästi suurin osa sitä
mieltä, että nuorisotalon säännöt ovat sopivat (liite 10). Myös teemahaastatteluissa
nuoret sanoivat sääntöjen olevan sopivat, ja kokivat sääntöjen olevan tarpeellisia.

89

Teemahaastatteluissa kysyttiin haastateltavilta nuorilta näkemystä siihen, kokivatko he
nuorisotalolla ollessaan olevansa valvonnan ja kontrollin alaisena. Haastateltavien
mukaan valvontaa esiintyi nuorisotaloilla pääosin ohjaajien läsnäolon ja sääntöjen
kautta, mutta kontrollin alaisuudessa nuoret eivät kokeneet olevansa. Haastatteluista
saatujen vastausten perusteella nuoret kokivat nuorisotalonsa varsin vapaana tilana.
Haastateltavat kuvailivat tilan valvonnan ja kontrollin kokemista muun muassa
seuraavasti:
”Jokasta tekemistä ei kytätä. Kuha o kunnolla nii saa olla kyl iha vapaasti.”
”Ei sentää mittää valvontakameroita oo tääläkää mikkä valvois kokoaja.”
”Tottakai nuo ohjaajat vähä tätä toimintaa täälä määrää ja ohjaa, mutta toisaalta
me saahaan kyllä ite myös vaikuttaa siihe mitä me täälä milloki tehää ku tullaan
paikalle. Oha tää kuitenki erilaista ku vaikka koulusa misä pitää tehä just sitä mitä
opettajat käskee”
Teemahaastatteluissa kysyttiin nuorilta myös sitä, tietävätkö he Oulun nuorisotyön
palveluista myös muita muotoja kuin nuorisotalotoiminnan. Vastauksista kävi ilmi, että
nuorten tietoisuus nuorisotyön muista toimintamuodoista oli varsin vähäistä.
Esimerkiksi yli 18-vuotiaille suunnattuja nuorisopalveluja, kuten esimerkiksi nuorten
työpajoja, eivät nuorisotaloilla käyneet nuoret osanneet nimetä vastauksissaan. Vain
kaksi yhdestätoista haastateltavasta nuoresta nimesi nuorisokahvilat ja nuorten
neuvontapuhelinpalvelun esimerkeiksi Oulun nuorisotyön muista toimintamuodoista.
Haastatteluissa nuoret kertoivat nuorisotyön näkyvän sosiaalisessa mediassa
nykyhetkellä varsin hyvin. Esimerkkeinä nuoret antoivat nuorisotalojen omat sivut
Facebook-palvelussa, sekä profiilit Instagram-sivustoilla. Nuorten mielestä nuorisotyön
näkyminen sosiaalisessa mediassa oli kehittynyt monipuolisemmaksi varsinkin
viimeisten vuosien aikana, ja tuonut nuorisotyötä osaltaan lähemmäksi nuoria
sosiaalisen median äärellä. Nuorisotalojen työntekijöiden ylläpitämien sivustojen kautta,
nuoret

kertoivat

saavansa

järjestettävästä toiminnasta.

tietoa

esimerkiksi

nuorisotaloilla

kunakin

iltana

90

8. Johtopäätökset sekä pohdinta
Tämä tutkielma pyrki selvittämään nuorten vapaa-ajan tiloja ja paikkoja, sekä niiden
valintaan vaikuttavia tekijöitä nuorten kokemana. Tutkielman tulosten perusteella
yleisimpinä nuorten vapaa-ajan tiloina nuoret kokivat nuorisotalot, ulkoympäristöt
ilman tarkoin määriteltyjä sijainteja, sekä nuorten omat tai kavereiden kodit. Tulosten
perusteella voidaan päätellä, etteivät ainakaan kyselyyn osallistuneet oululaiset nuoret
osanneet määrittää mitään tarkkoja sijainteja tiloineen ja paikkoineen, jotka koettaisiin
nuorten yleisinä vapaa-ajan tiloina. Vastauksista ilmeni myös tyytymättömyyttä
tilanteeseen, jossa nuorille ei ole tarpeeksi vapaaseen käyttöön soveltuvia tiloja
aktiviteetteineen. Nuoret viettävät vapaa-aikaansa pääosin siellä, missä myös heidän
kaverinsa ovat. Kaverisuhteet ja muu sosiaalinen toiminta määrittävät täten vapaa-ajan
tilojen valintaa nuorten keskuudessa. Tuloksissa oli aikaisempiin tutkimuksiin
vertailtaessa hieman yllättävää se, että tämän tutkielman vastauksissa julkisessa
keskustelussa huomiota saaneet kauppa- ja ostoskeskukset eivät painottuneet nuorten
vapaa-ajan keskeisinä tiloina ja paikkoina.
Tutkielman toinen pääasiallinen tutkimuskysymys oli nuorisotalotoiminnan rooli
ja

merkityksellisyys

nuorten

vapaa-ajan

tilankäytössä.

Tulosten

mukaan

nuorisotalotoiminta tiloineen koettiin nuorten keskuudessa todella tärkeäksi, yleiseksi,
sekä monipuoliseksi osaksi nuorten vapaa-aikaa ja sen tilankäyttöä. Nuorisotalot
koettiin pääasiassa tekemisen tilana, jossa oli helppoa tavata kavereita ja luoda myös
uusia sosiaalisia suhteita toisten nuorten sekä aikuisten ohjaajien kanssa. Tulosten
perusteella

voidaan

myös

päätellä

nuorisotalojen

olevan

tärkeitä

varsinkin

nuorisotalojen läheisyydessä sijaitsevienasuinalueiden nuorille. Hyvin harva nuorista
kertoi käyttävänsä useamman kuin yhden nuorisotalon palveluja. Nuorten mukaan
vapaa-aikaa vietettiin kodin lähellä olevilla nuorisotaloilla, jossa kävivät usein myös
tutut kaverit ja ohjaajat ja jossa toimintatavat olivat tuttuja. Voidaan mielestäni puhua
alueellisen identiteetin rakentumisesta, nuorten käyttäessä oman tutun asuinalueensa
palveluja, kuten tässä tapauksessa nuorille suunnattuja nuorisotaloja palveluineen.
Hopkins (2010: 119) kuvailee nuorten henkilökohtaisen ja alueellisen identiteetin
rakentuvan aina suhteessa heitä ympäröivään alueelliseen ympäristöön, nuorten
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rooleihin ja statukseen yhteisön jäseninä, sekä muiden ympäröivien yhteisöjen jäseniin.
Tutkielman jokaisella kolmella nuorisotalolla oli aistittavissa yhteisöllisyyden ja
yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka kohdistui omaan asuinalueeseen. Nuorten vapaa-ajan
viettopaikat sijoittuivat kohdealueilla hyvin erilleen toisistaan, eikä varsinaisia yhteisiä
vapaa-ajan tiloja ja paikkoja näiden kolmen nuorisotalon ja asuinalueiden nuorten
vastauksista ilmennyt.
Julkisen tilan käyttäjinä nuoret ovat alttiita joutua tilakontrollin kohteeksi.
Nuorten oleskelua julkisilla ja puolijulkisilla tiloilla on esimerkiksi mediassa usein
paheksuttu, kauppa- ja ostoskeskuksissa yritetty torjua ja säädellä vartijoiden sekä muun
muassa nuorille suunnattujen äänikaiuttimien toimesta (Teinikarkoitinta kokeillaan…
2009). Samalla kun kaikille tilan käyttäjille avoimen julkisen tilan nähdään supistuvan
yhä useammin puolijulkiseksi tilaksi, on myös nuorille suunnattujen tilojen määrä
varsin alhainen. Tutkielmassa mukana olleet kolme Oulun nuorisotaloa olivat tulosten
mukaan tärkeässä asemassa tarkasteltaessa niissä käyvien nuorten vapaa-ajan tiloja ja
paikkoja. Tutkielman aineistonkeruu suoritettiin kuitenkin pelkästään nuorisotaloilla,
joten selkeää yleistämistä oululaisten nuorten vapaa-ajan tiloista ei tämän tutkielman
perusteella voi vielä tehdä. Tutkielman tulosten avulla voidaan kuitenkin päätellä, että
perinteinen nuorisotalotoiminta koetaan näiden kolmen Oulun asuinalueen ja niiden
nuorisotalojen nuorten keskuudessa hyvin tärkeänä osana nuorten vapaa-aikaa.
Mahdollinen nuorisotalojen määrän supistaminen tulevaisuudessa johtaisi tutkielman
tulosten perusteella ainakin näiden kolmen nuorisotalon kävijöiden vapaa-ajan
tilankäytössä merkittävään vapaa-ajan tilan häviämiseen.
Kuusisto-Arponen ja Tani (2009) nostavat esille kaupunkitilojen tiukkenevan
kontrollin ja sosiaalisen tilan marginalisoimisen, jolloin näiden toiminen vaikutukset
heijastuvat suoraan myös lasten ja nuorten liikkumisvapauteen ja oikeuteen käyttää
julkisia sekä puolijulkisia tiloja. Kuusisto-Arposen ja Tanin (2009: 56) mukaan nuoret
tarvitsevat vapaa-ajallaan aikaa ja tilaa vain yleiseen olemiseen, hengailuun sekä oman
tilan haltuunottoon ja muiden nuorten kanssa tapahtuvaan sosiaaliseen yhdessäoloon.
Näitä nuorille suunnattuja tiloja on Suomessa vähitellen alettu myös suunnittelemaan ja
valmistamaan. Esimerkeistä käyvät erilaiset skeitti- ja nuorisopuistot (KuusistoArponen & Tani 2009: 56). Tämän tutkielman tuloksista voi päätellä, että nuorille
suunnatuille vapaa-ajan tiloille olisi vieläkin enemmän kysyntää. Nuorille suunnattujen
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tilojen suunnittelussa täytyy myös kiinnittää huomiota siihen, kuka tiloja suunnittelee.
Hyvin usein julkisen tilan suunnittelu tapahtuu aikuisten toimesta, ilman että nuorilta
olisi kysytty mielipiteitä ja kehitysideoita tilojen muodostamiseen. Jos tiloja on tarkoitus
luoda esimerkiksi selkeästi nuorille ikäryhmille, on mielestäni erityisen tärkeää ottaa
tilan tulevien käyttäjien mielipiteet ja mahdollisuudet vaikuttamiseen huomioon jo
suunnittelun alkuvaiheissa.
Nuorten vapaa-ajan tiloihin ja paikkoihin kuuluviksi liitetään usein erilaiset
kauppa- ja ostoskeskukset ympäristöineen (Tani 2011). Vaikka tässä tutkielmassa
kyselyyn ja haastatteluihin vastanneet nuoret eivät kokeneetkaan kauppa- ja
ostoskeskuksia heidän tärkeimpinä vapaa-ajan tiloinaan ja paikkoinaan, tulevat
keskukset todennäköisesti jatkossakin vaikuttamaan ihmisten vapaa-ajan tilankäyttöön.
Oululaisten nuorten tilankäytön puolijulkisissa tiloissa voidaan olettaa tulevan
ajankohtaiseksi puheenaiheeksi, kun esimerkiksi Ritaharjun asuinalueelle valmistuneen
kauppakeskus Ideaparkin lisäksi Oulun keskustaan valmistuu uusi kauppakeskus
Valkea. Kauppakeskus Valkean tilojen suunnittelussa on jo etukäteen otettu myös
oululaiset nuoret huomioon, kun Kauppakeskusten nuoret- hanke, yhdessä Oulun
nuorisotoimen ja Arinan kanssa, pyysivät oululaisia nuoria osallistumaan muun muassa
tulevan kauppakeskuksen sisustussuunnittelun ideointiin (Teirikko 2014). Kuinka
oululaiset nuoret ottavat tulevan kauppakeskuksen tilat käyttöönsä, ja kuinka nuoriin
suhtaudutaan

kyseisen

tilan

käyttäjinä

Oulun

ydinkeskustassa,

voisi

olla

mielenkiintoinen tutkimusaihe tulevaisuudessa. Myös Ritaharjun asuinalueella toimivan
kauppakeskus Ideaparkin vaikutusta nuorten vapaa-ajan tilankäyttöön voisi olla
hyödyllistä tutkia tarkemminkin tulevina vuosina.
Saadut tulokset nuorten vapaa-ajan tilankäytöstä, ja varsinkin nuorisotalojen
merkityksellisyydestä yhtenä nuorten käyttämänä vapaa-ajan tilaympäristönä, voivat
mielestäni toimia taustatietona keskusteltaessa nuorisotyöstä ja siihen käytettävien
tilojen määrittämisestä vastuussa olevien tekijöiden kanssa. Vaikka julkisessa
keskustelussa on välillä nostettu puheeksi perinteisten nuorisotilojen merkityksen ja
käytettävyyden väheneminen, ja nuorison siirtyminen esimerkiksi kauppakeskuksiin
(Tuhkanen 2014), voidaan tämän tutkielman tulosten perustella sanoa, että nuorille
suunnatuilla nuorisotaloilla on yhä merkitystä vapaa-ajan tekemisen-, sekä yleisen
hengailun tilana.
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Liitteet

Liite1. Kyselylomake

Hei!
Opiskelen Oulun yliopistossa maantiedettä, ja olen suorittamassa
opiskelujeni

lopputyötä,

eli

pro

gradu-tutkielmaa.

Aiheenani

on

nuorisotalojen merkitys nuorten vapaa-ajan tilankäytössä, tarkastellen
kolmea (Pateniemi, Rajakylä, Ritaharju) Oulun nuorisotaloa ja siellä
käyvien nuorten mielipiteitä aiheesta.
Tämä

kyselylomake

kuuluu

tutkimuksen

aineiston

keräämiseen.

Vastaaminen tapahtuu nimettömästi, eikä henkilöllisyytesi tule missään
vaiheessa esiin. Kyselyyn osallistuminen on myös täysin vapaaehtoista
sekä

luottamuksellista.

Kyselyn

tuloksia

käytetään

tutkielmani

raportointiin, ja antamasi vastaukset ovatkin tärkeitä tutkielmani kannalta.
Vastaa lomakkeen kysymyksiin huolellisesti ja rehellisesti.
Kiittäen, Juho Heiskanen
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1. Sukupuoli?
(ympyröi oikea vaihtoehto)




tyttö
poika

2. Ikä?
______________

3. Tämänhetkinen oppilaitokseni on?
(ympyröi oikea vaihtoehto)






Ylä-aste
Ammattikoulu
Lukio
Jokin muu, mikä? ______________________________

4. Kuinka kauan olet käynyt kyseisellä nuorisotalolla?
(ympyröi sinulle parhaiten sopiva vaihtoehto)






0-6 kuukautta
6-12 kuukautta
1-2 vuotta
Enemmän kuin 2 vuotta
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5. Kuinka usein käyt kyseisellä nuorisotalolla?
(ympyröi sinulle parhaiten sopiva vaihtoehto)






Muutaman kerran vuodessa
Muutaman kerran kuukaudessa
Noin kerran viikossa
Päivittäin tai lähes päivittäin

6. Kuinka monta tuntia vietät nuorisotalolla kerrallaan aikaa, siellä
käydessäsi?
(ympyröi sinulle parhaiten sopiva vaihtoehto)





Vähemmän kuin 1 tunti
1-2 tuntia
2-3 tuntia

7. Minkä kautta tutustuit ensimmäistä kertaa Oulun nuorisotalotoimintaan?
(ympyröi sinulle parhaiten sopiva vaihtoehto)








Ystävien kautta
Koulun kautta
Harrastusten kautta
Internetin kautta
Mainosten kautta
Muuten, miten?

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________
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8. Mitä seuraavista teet ollessasi nuorisotalolla?
(voit ympyröidä useamman vaihtoehdon)











Juttelen kavereiden kanssa
Juttelen ohjaajien kanssa
Katson televisiota
Pelaan pelikonsolilla
Pelaan muita pelejä
Osallistun ruoanlaittoon
Askartelen
Hengailen ilman tarkemmin määriteltyä tekemistä
Jotain muuta, mitä?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9. Kuinka koet saavasi vaikuttaa nuorisotalon toimintaan ja sen
suunnitteluun?
(ympyröi sinulle parhaiten sopiva vaihtoehto)





En ollenkaan
Jonkin verran
Paljon

10. Missä vietät vapaa-aikasi?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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11.

Kuinka

tärkeänä/olennaisena

osana

vapaa-aikaasi

pidät

nuorisotalotoimintaa?
(ympyröi sinulle parhaiten sopiva vaihtoehto)





En lainkaan
Jonkin verran
Todella

12. Käytkö tämän kyseisen nuorisotalon lisäksi seuraavilla nuorisotaloilla?
(alleviivaa vaihtoehdoista tämänhetkinen nuorisotalo, ja ympyröi vaihtoehdoista
jos käyt myös kyseisillä nuorisotaloilla)






Pateniemen nuorisotalo
Rajakylän nuorisotalo
Ritaharjun nuorisotalo
Muu, mikä?
__________________________________________________________________

____________________________________________________

13. Jos tämä nuorisotalo lopettaisi toimintansa, kävisitkö silloin muilla
Oulun alueen nuorisotaloilla? (ympyröi sinulle parhaiten sopiva vaihtoehto)




En
Kyllä
En osaa sanoa
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14. Missä tapaat kavereitasi?
(voit ympyröidä useamman vaihtoehdon)













Nuorisotalot
Koti
Kavereiden koti
Ostos- tai kauppakeskus
Harrastukset
Oma piha tai kodin lähialue
Leikkipuistot/leikkikentät
Keskusta
Internet
Huoltoasemat
Muu, missä
________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

15. Oletko saanut uusia kaverisuhteita nuorisotaloilta?
(ympyröi sinulle parhaiten sopiva vaihtoehto)




En
Kyllä

16. Kuinka tyytyväinen olet nuorisotalosi tarjoamaan toimintaan ja
palveluihin?
(ympyröi sinulle parhaiten sopiva vaihtoehto)





En lainkaan
Jonkin verran
Todella
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17. Ovatko nuorisotalosi säännöt mielestäsi?
(ympyröi sinulle parhaiten sopiva vaihtoehto)





Liian tiukat/kovat
Sopivat
Liian löysät/lempeät

18. Koetko nuorisotalon turvalliseksi ympäristöksi?
(ympyröi sinulle parhaiten sopiva vaihtoehto)




En
Kyllä

19. Mikä on mielestäsi parasta nuorisotalotoiminnassa?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

20. Mitä haluaisit muuttaa nuorisotalosi toiminnassa?


En mitään



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Kiitos vastauksestasi!
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Liite 2. Focus-group teemahaastattelurunko

Teemahaastattelurunko:
1.Nuorten tilat ja paikat
- Mitkä ovat nuorten käyttämiä tiloja ja paikkoja? Missä kokoonnutaan yhteen,
näkemään kavereita, viettämään vapaa-aikaa?
-Eroavatko nuorten käyttämät tilat muusta ympäristöstä jotenkin erityisesti? Mitä
piirteitä/ominaisuuksia tilassa täytyy olla? Mikä tekee tilasta/paikasta ”nuorten paikan”?
-Eroavatko vapaa-ajan tilat/paikat iän mukaan? Missä vietit nuorempana vapaa-aikasi,
erosivatko paikat nykyisiin verrattuna?
-Kohdellaanko mielestäsi nuoria tasa-arvoisesti tilan käyttäjinä, esimerkiksi
kaupunkiympäristössä? Kokemuksia, huomioita?
-Oletko tyytyväinen Oulussa oleviin ”nuorten tiloihin/paikkoihin”? Jos et, niin miksi?
Vaihteleeko tarjonta ja tyytyväisyys kesä/talviaikaan?

2.Nuorisotalojen rooli ja merkityksellisyys nuorten vapaa-ajan tilana
-Kuinka tärkeänä osana koet nuorisotalot vapaa-ajan viettopaikkojasi?
-Painottuuko jokin ikäluokka mielestäsi nuorisotalon kävijöissä? Mahdollisia syitä
eroavaisuuksiin?
-Koetko nuorisotalon tekemisen vai olemisen tilana (haastattelija kuvailee lyhyesti mitä
termeillä yleisesti tarkoitetaan)?
-Koetko nuorisotalon tilana vai paikkana (haastattelija kuvailee lyhyesti mitä termeillä
tarkoitetaan)?
-Kuvaile oman nuorisotalon (sijainnillisesti lähellä kotia) merkitystä sinulle.
-Käytkö muilla Oulun nuorisotaloilla/lähellä olevilla? Missä? Miksi et?
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- Eroavatko nuorisotalot mielestäsi keskenään? Jos kyllä, niin miten?
3. Tilan valvonta+kontrolli
-Kuinka vapaana/sallivana ympäristönä koet nuorisotalon? Koetko olevasi valvonnan
alaisena ollessasi nuorisotalolla?
-Mitä mieltä olet nuorisotalon säännöistä? Löysät vai tiukat? Haluaisitko muuttaa niitä
jotenkin?
-Kuinka koet sosiaalisen vuorovaikutuksen sujuvan nuoriso-ohjaajien ja nuorien välillä?
Hyviä ja huonoja puolia?
-Osallistumisen mahdollisuus: Miten pääset osallistumaan nuorisotalon toimintaan ja
toiminnan suunnitteluun? Kehitysideoita?

4.Oulun nuorisotyön näkyvyys ja kehitysideat nuorten näkökulmasta
-Kuinka hyvin tiedät Oulun nuorisotyön muista toimintamuodoista, kuin
nuorisotalotoiminnan? Mistä olet saanut tietoa kyseisistä toimintamuodoista?
-Kuinka tyytyväinen olet Oulun nuorisotyön näkyvyyteen ja informaatioon? Onko tietoa
ja apua kuinka helposti saatavilla? Kehitysideoita?
-Oulun nuorisotyö sosiaalisessa mediassa, mielipiteitä?
-Vapaan sanan mahdollisuus nuorisotalotoiminnasta tai nuorisotyöstä yleisemmin:
tyytyväisyys, kritiikki, kehitysideat?
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Liite 3. Lupa-anomus nuorten vanhemmille
Juho Heiskanen
Luonnontieteiden kandidaatti
Oulun Yliopisto
Lupa-anomus nuorisotalolla suoritettavaan haastattelututkimukseen

Suoritan

parhaillani

maisterivaiheen

tutkintoa

Oulun

yliopistolla

maantieteen

laitoksella, johon lopputyönä kuuluu pro gradu- tutkielman suorittaminen. Tutkielmani
aiheena on nuorisotalotoiminta ja sen merkityksellisyys osana nuorten vapaa-ajan
tilankäyttöä. Tutkielman tarkempana rajauksena tarkastelen kolmea Oulun nuorisotaloa
(=Pateniemen, Rajakylän ja Ritaharjun nuorisotalo), ja siellä käyvien nuorten (=13-17vuotiaat) mielipiteitä.
Nuorisotaloilla suoritettavaan aineistonkeräämiseen kuuluvat mahdollisimman monelle
nuorelle täytettäväksi jaettava kyselylomake, sekä muutamasta nuoresta per nuorisotalo
koostuvat teemaryhmähaastattelut. Vastaaminen tapahtuu aina täysin nimettömästi sekä
vapaaehtoisesti, eikä haastateltavien henkilöllisyys tule tutkielman tuloksissakaan
paljastumaan. Tutkielman kyselyyn sekä haastatteluun osallistumalla on nuorilla
mahdollisuus kertoa täysin omin sanoin mielipiteensä tutkittavista näkökulmista,
koskien nuorisotalotoimintaa sekä nuorten vapaa-aikaa. Koska tutkielman haastateltavat
ovat alle 18-vuotiaita, tulee hyväksyntä nuorten tutkielmaan osallistumisesta saada
nuorten huoltajilta, jotta tutkielma suoritetaan eettisesti oikein. Lupa-anomus tulisi
palauttaa huoltajan allekirjoittamana takaisin nuorisotalolle, josta se luovutetaan
tutkielman tekijälle haastatteluja suorittaessa.
Saa osallistua tutkielmaan _____

Ei saa osallistua _______

(merkitse esim. X:llä)
Huoltajan allekirjoitus_______________________________________________
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Liite 4. Vastaajien sukupuolijakauma

Vastaajien sukupuoli
35
30

Lukumäärä

25
20
15

10
5
0
Poika

Tyttö

Sukupuoli

Liite 5. Vastaajien ikäjakauma

Vastaajien ikä
20
18
16

Lukumäärä

14
12
10
8
6
4
2
0
13

14

15

Ikä

16

17
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Liite 6. Vastaajien oppilaitos

Tämänhetkinen oppilaitokseni on?

Lukumäärä

20
15
10
5
0
Yläaste

Lukio

Ammattikoulu

Jokin muu

Oppilaitos

Pateniemi

Rajakylä

Ritaharju

Liite 7. Vastaajien yhdellä käyntikerralla käyttämä aika nuorisotalolla olemiseen

Kuinka monta tuntia vietät nuorisotalolla kerrallaan
aikaa, siellä käydessäsi?
40

35

Lukumäärä

30
25

20
15
10
5
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Alle 1 tunti

1-2 tuntia

Aika

Enemmän kuin 2 tuntia
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Liite 8. Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen nuorisotalon toiminnan suunnittelussa.

Kuinka paljon koet saavasi vaikuttaa nuorisotalon
toimintaan ja sen suunnitteluun?
40
35

Lukumäärä

30
25
20
15
10
5
0
En ollenkaan

Jonkin verran

Paljon

Liite 9. Nuorten halukkuus käydä Oulun muilla nuorisotaloilla, jos oma nuorisotalo
lopettaisi toimintansa.

Jos tämä nuorisotalo lopettaisi toimintansa, kävisitkö
silloin muilla Oulun alueen nuorisotaloilla?
10

Lukumäärä

8
6
4
2

0
Pateniemi

Rajakylä

Vastaajan nuorisotalo

En

Kyllä

En osaa sanoa

Ritaharju
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Liite 10. Nuorten tyytyväisyys nuorisotalojen sääntöihin.

Ovatko nuorisotalon säännöt mielestäsi
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Liian tiukat

Sopivat

Liian löysät

