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Nuoret ajassa -tutkimushanke (2015-2025) 

Nuorisotutkimusseuran koordinoima hanke (viisi paikkaa, noin sata nuorta): 
sama aika, erilaiset kotiseudut elämän ja valintojen rakenteellisina 
järjestäjinä.

● Laadullinen pitkittäistutkimus - vuonna 2000 syntyneet nuoret erilaisilla 
paikkakunnilla.

● “Käpykylä” osana hanketta: itäsuomalainen syrjäinen taajama - ns. 
kaksoisperiferia erilaisten maaseutujen kirjossa - mukana yksi 
koululuokka, alkuun parikymmentä nuorta, lapsuudesta asti yhdessä 
kasvaneet (tavallisten perheiden tavalliset nuoret).

● Nuoret tavattu ensimmäisen kerran heidän ollessaan yläkoulussa 8. 
luokalla (nyt 22-vuotiaita nuoria aikuisia).

● Aineistot: säännölliset haastattelutapaamiset (kaksi kertaa/vuosi) + 
kontekstualisoivat aineistot. Huom: Myös etähaastatteluja tehty / 
etäkeskusteluja käyty → tarpeeksi vahva tuttuus ei ole syönyt 
luottamusta etätilanteissakaan.



Käpykylä yhtäältä konkreettisena ja toisaalta 
metodologisena tyyppipaikkakuntana 

• Pieni taajama + sitä laajalti ympäröivät hyvin harvaan asutut ”kylät” (joskus ovat kuitenkin syrjäisiä 
kaupunginosia)

• Taajamassa peruskoulu (joskus enää vain alakoulu), johon oppilaat kuljetetaan kunnan 
järjestämin koulukyydein (=ainoa julkisen liikenteen palvelu)

• Ruokakauppa, tyhjiä liike- ja teollisuusrakennuksia, rapistuva infra

• Jotain urheilu- tai liikuntatiloja (koulun sali, kenttä, lentopalloverkko, latuja), koulun yhteydessä 
toimiva pieni nuorisotila

• Taajamassa näkee arkisin peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria, sitä vanhemmat kadonneet 
päivittäisestä kyläkuvasta

• Paikallisten pienten työmarkkinoiden sukupuolittuneisuus ja tietty työväenluokkaisuus





JOSKUS SILLOIN 
ENNEN…



Arkisen elämän fyysiset ja sosiaaliset 
kehystäjät

• Koti ja sen ympäristö (pihapiiri, lähiluonto) – perhe ja 
sukulaiset

• Mummolat

• Koulu ja koulukaverit

• Koulukyydit ja niiden varaan jääminen
→ naapureiden, omaisten ja muiden sukulaisten 
arkisten tukiverkostojen monitasoinen, merkittävä (ja 
nuoria keskenään toiseuttava) rooli – ei vain arjessa 
vaan elämänpolun suunnissa laajemminkin 
(”tuplatoiseusriski”)



Avaria mahdollisuuksien maisemia

Risto: No se [kotipaikka] on keskellä metsää, että se on ihan moderni talo ja mukava iso 
talo. S iellä on hirveesti mehtää ympärillä, että siksipä se on mukavaa, ku siellä ei oo 
naapureita. Ensimmäinen naapuri on jossain 10 kilometrin päässä, niin se on mukava ku
pystyy mitä tahansa tekemään siellä. [...] Me saatetaan kaverin kanssa vaan lähtee 
jonnekin kävelemään ja tehä joku nuotio jonnekin mehtään ja olla siellä jonkin aikaa, ja 
sitten lähtä pois ja silleen. E ttä se on iso alue niin siellä riittää tekemistä. No siis siellä 
tulee aina ajeltua mopolla siellä mehtäautoteillä. J a sit ku meillä vähän aseita on, niin 
niillä tulee aina niinku tarkkuutta ammuttua. Niin meillä on semmonen hiekkakasa, mihin 
se pysähtyy se panos sitten että ei jatka sitä tappavaa matkaa. Niin sitten no joskus 
aina, se on varmaan mukavinta aina kun tulee jotain roskia ja tämmösiä mitä pystyy 
polttamaan, niin niitä aina sitten Kallen kanssa poltetaan siellä. S iellä on semmonen
ihme monttu missä aina pystyy niitä polttamaan, niin se on aina aika mukavaa. 



”Juuret” ja läheisten läsnäolo –
molemminpuolista arkitukea

Jene: No mummo ja ukki asuu siinä noin 100 metriä. 
Iskän isä ja äiti. 

Aku: No kyllähän me [pidetään tiiviisti yhteyttä 
sukulaisiin]. Esim. minä käyn mummolassa. J oka 
viikonloppuisin aina käyn kattomassa että miten 
siellä menee ja silleen. 

Isät!



Koulu, kaverit ja koulukyydit –
arjen vertaissosiaalisuuden 
mahdollisuudet

Risto: Ku kaikki kaverit on täällä [koulussa]. On 
siis ku meillä on sama luokkaporukka aika lailla 
ollut kokoajan niinku eskarista ysiluokkaan, niin 
semmoinen perheluokka silleensä tullut tuosta. 
Välillä on lähtenyt porukkaa ja välillä tullut taas 
uutta, mutta aika lailla tuo sama perusporukka 
ollut koko ajan. 



Harrastusmahdollisuuksia? 
Tanssii mummojen kanssa? 

Toni: S iinä pelasi niin monta, eri-ikäsiä, sit se oli vähän 
silleen [...]. Omasta mielestä ehkä ite olisin pärjännyt 
ylemmässä sarjassa, omassa sarjassa. Mut sitten 
kun [naapuritaajaman jääkiekkoseuralla] ei ollut 
joukkuetta niinku monelle, et me tehtiin yksi yhteinen 
joukkue. E t oisko se ollut se syy, minkä takia mie sitten 
lopetin sen . Niin se [lentopallossa]. S e on sama ku
jääkiekossa. Niin siellä on, mie pelasin silloin vuotta 
nuoremmissa kanssa. S iirty sitten vielä vuotta 
nuorempien, eli -02:seen niin sinne on pitänyt kans se 
joku yli-ikä tämmönen juttu ehkä ois saanu just ja just. Mut
tota ei sitten tullut lähettyä. J a vaikka oisin päässyt niin en 
ehkä välttämättä ois lähtenyt, siellä oli niin pikkusta poikaa 
pelaamassa että. 



Rajalliset rakkauden markkinat 

…. ”mopoporukkaa, juoppoja tai serkkuja…” – ”kenenkään miehen 
takia et jää tänne!”

Leeni: On täällä ihan mukavia nää pojat, mutta ei siinä seurusteluu 
tuu. 
Tilda: No joo mut toisaalta siis ollaanhan me kavereita kaikkien 
meänki luokkalaisten kanssa, mut se on ihan eri asia.
Leeni: Niin sitten kun esim. ruppeis seurustelemaan. J oo ei. 
Päivi: Onks ne jotenkin liian lapsellisia poikaystäviksi sitten?
Leeni: Noo. Ehkä niitten kaa on liian pitkään ollut kaveri [osa tuttua jo 
päivähoidosta]
Tilda: Niin, tuntee liian hyvin.



Palvelujen teemaa? 

Nuoret itse eivät tiedostaneet yhteiskunnallisesti 

toiseutettua asemaansa (myöskään palveluihin 

oikeutettuina kuntalaisina):

Päivi: Mitä palveluja toivoisit tänne Käpykylään? 

Jussi: No vois tänne flipperin tuoda.



Lähtemisen imperatiivi

Päivi: No ootko ajatellu et minne päin (kouluun ja töihin)?
Ari: En. Luulisin että joutuu lähtee johonki kauas mutta saa 
nähä.

Netta: No kyllä mie meinasin että jos mie nytten siirryn ysin 
jälkeen jonnekin opiskelee jonnekin kauemmas niin kyllä mie
nyt ainakin viikonloput ja tälleen just meinaan olla kotona tai 
silleen että pääsee sielläkin olemaan…ja niinku en mie nyt 
nää sitä ihan mahottomana ajatuksena että jos joskus 
opiskeluitten ja kaikkien jälkeen niinku tekee vaan mieli takas
tänne ett en mie nää sitä mahottomaks ettenkö mie vois 
joskus asuukin Käpykylässä johonkin aikaa, se tietysti 
riippuu ihan että miten on lähteny menemään opiskelut ja 
kaikki tämmöset.



Sukupuolten järjestykset unelmissa

Sara: Mie luulen että mie lähen täältä pois heti peruskoulun 
jälkeen (...) mie en ennää jaksa sitä että miun pittää lähtee 
aamulla aikasin ja että kaikki rullais samalla tavalla, mie
haluun muuttaa ja nähä kaikkee muutakin elämää. (tyttö)

Risto: En mie ite tykkää tommosesta isoista kaupungeista, 
muuten ku siellä vaan käydä. J os mie saisin päättää, niin 
mie asuisin ehkä mieluummin tuolla [kotipaikalla] vaikka 
koko elämäni jos pitäs päättää. (poika)



Lähtemisen imperatiivi: varhaista 
vastuunottoa?



Lähtemisen imperatiivi – ja lupa

Yläkouluikäisten nuorten suhde syrjäiseen kotipaikkaansa alkoi olla 
yhtäältä kaksijakoinen ja toisaalta myös sukupuolittunut (rural
exodus of young women):

❖ Läheiseksi määrittyvän suvun ja perheen paikka, rauhallinen, 
avara, tuttu, turvallinen, muuttumaton…

JA / TAI
❖ Pitkien välimatkojen leimaama sosiaalisesti ahdas tai ”kuollut”, 

Käpykylä, Junttila, Pulikylä…

→ Lähtemisen imperatiivi määrittyi sekä ei-toivotuksi että 
toivotuksi asiaksi: poikia pelotti, tytöt odottivat innolla  toisen 
asteen koulutukseen siirtymisen transitio hyvin 
monikerroksinen – monelle se on myös hyppy kehkeytyvään 
aikuisuuteen 



Suomalaisissa syrjäkylissä ja kansainvälisessäkin 
kuvassa: 

”Kaupunki” toiveiden, pelkojen ja jännitysten sukupuolittuneesti 
representoituneena kohteena:    

❖ En mie liikustele tuolla jossain [kaupungin] kaduilla. [Kaupunkinuoret] on pahiksia ja [...] 
potkivat mummoja. [poika]

❖ En mie ite tykkää tommosista isoista kaupungeista, muuten kun siellä käyvä vaan. Mut en mie
asus. J os mie saisin päättää niin mie asuisin ehkä mieluummin täällä koko elämäni, jos sais
päättää. [poika]

❖ Ois kyllä aika nähdä muunkinlaista elämää. Uusia kaupunkeja, tutustua niihin. En mie halua
katsella samaa paikkaa koko ikääni. Täällä asuttu 15 vuotta, aika ois lähteä jo. [tyttö]

❖ Kaupungissa on silleen kaikkee, keskustassa vois käyvä joka päivä koulun jälkeen, tai jossain
muualla …on se aika tärkeetä kun oot asunut täällä syrjässä tyyliin nelivuotiaasta asti. [tyttö] 

❖(“best & brightest leave the place” metrocentric economy of cool – D. Farrugia)





Urbaani nuorisokulttuuri kävi kylässä?



Valintavaiheen 
luopumiset ja 
kompromissit

❖ En mie usko, että miun perheellä olisi ollut varraa
[että olisi lähtenyt opiskelemaan kauas].

❖ Ei iskä haluis maksaa sitä [vuokraa 
kaupunkikeskustassa], sit ku enhän miekään
vielä mittään lainaa tai semmosii saa.

❖ Miun vanhemmat ei oikeen kannattanu silleen 
että mie muuttasin minnekkään, ja olin mie itekin
sitä mieltä että sitten ois pitäny assuu yksin ja ku
ei tietokonettakaa sinne kehtaa raahata, ku siel
ois ollu aika tylsää kieltämättä. Ku ei moppookaan
sinne.

❖ S inne jos ois hakenu ja sit ois päässy niin sinne 
ois pitäny muuttaa. Mie en oo omasta mielestä 
valmis vielä muuttamaan ommaan asuntoon.



Jäämisen seurauksia

Koulunkäyntiä kotoa käsin: varhaiset aamut, pitkät päivät, lyhyet illat 
(vapaa-ajan ja vaikuttamisen (?) ympäristönä koulubussit)

❖Mie oon vähän huonommassa asemassa [taajama]käpykyläläisiin 
nähen koska mie asun viijentoista kilometrin päässä [taajamasta, mistä 
bussit lähtevät] niin miun pittää ajaa mopolla semmoset, miun pittää
herätä erittäin aikaisin nimittäin. J ossain viien, puol viien paikkeilla, jos 
mie iskän kyyillä meen [taajamaan ja siitä bussilla kaupunkiin], mutta 
varmaan riittänee jos kuuen aikaan herrään jos mie mopolla [menen 
taajamaan bussille].

❖ Kyllä ykkösvuonna stressas paljon enemmän [koulua]. Niinku kaikesta 
et emmie ehi tehä mittään.



Etuoikeutetut?

Kaupungista käsin – jos selusta on turvattu:

❖ Koeviikolla yleensä jään tänne asustelemaan isovanhempien luo.
❖ Vanhemmat ostivat miulle oman rivitaloasunnon kaupungista.
❖ S it kun mä alotan lukion mä muutan tohon ukin luokse mahollisesti.

❖ [...] peräkyliltä tultiin niin tota, sillon ku myö ekan kerran noustiin linja-
autoon et noni lähetään asuntolalle niin olihan se aina semmonen wow, 
mä oon K:ssa, en nyt tiiä, ei nyt kovin erikoiselta tuntunu mut silti oli se 
silleen et vau tää on vähän isompi paikka ku tuo Käpykylä, myö silti 
mittään juntteja oltu, kyllä myö osattiin liikkua siellä ja tälleen mutta 
nykyjään se on ihan peruskauraa että siellä on niin on silleen et joo, tos
on tommonen ja tos on tommonen, ennen se oli silleen et käyään vähän 
tutkimassa tätä paikkaa ja, kaikki tuntu vähän silleen uuelta, vähän 
niinku ois alottanu uuen elämän, ainaki uuen vaiheen elämässä, no 
niinku alotettiinki. [poika]



Paikkasokea koulutuspolitiikka ja -
sosiologia…?

• Alueeseen liittyvässä koulutuksellisen eriarvoisuuden
keskustelussa puitu vain isojen kaupunkien sisäistä paikallista
eriytymistä→ koulutusyhteiskunnan reunoilla asumisen
erityisyys unohtunut

• VAIKKA: myös välimatkat itsessään luovat omanlaisensa
lähtökohdat elää nuoruutta ja navigoida aikuisuuteen

→ hyvin nuorina kehkeytyvään aikuisuuteen heitetyt→
elämänkulullinen riskitransitio→ kenen vastuuksi tämän
erityisyyden puntarointi?



Törmäyksiä?

https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/107863



Kohti aikuisuutta…

Elämäkulkuymmärryksen kasvamisen 
myötä olemme saaneet kiinni nuorten 
elämis- ja kokemismaailmasta ja myös 
sen haavoittuvuudesta:

…vähitellen kumuloituvat kipupisteet 
(ongelmavyyhtien kehkeytyminen) ja/tai 
yllättävät romahduksen ja uupumisen 
hetket.



Päivi ja Mari / 
Mari ja Päivi

Kaksi kesällä 2022 rustailtua 
käpykyläläisanalyysia

1. Nuorisotutkimus: 
Ystävyyksistä

1. Aikuiskasvatus: ”Paskaa” 
aikuistumisen poluilla
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Ystävyyksistä

”T1: Mulla meni tunteisiin se et sä et ikinä esitelly mua sille toiselle tytölle.

T2: Jossain vaiheessa tajusin etten haluukaan olla sen kaveri et Sanna tuu takasin. Ei

täällä muita ollu silleen joiden kanssa pysty olemaan enemmän.”

”T1: Janna on semmonen ihminen kelle pystyy valittaa asioista ilman että se ajattelis että

on maailman negatiivisin ihminen.

T2: Nii koska mä tiijän [naurua]. Kaheksan vuotta ollu nyt silleen, oppinu ymmärtämään

toista.”

”Tää [ystävärinki] on ehkä ainoaa semmonen [asia elämässä tällä hetkellä] mikä ei silleen

syö energiaa. Ja sit voi aina valittaa [naurua] kaikesta. Mut ei muitten kaa hirveesti. Se

on semmonen oletusarvoinen, en ehkä sano sitä tarpeeks usein että miten tärkee tää

porukka on. En uskalla kiintyy mihinkään koska on niin paljon sitä että kaikki lähtee ja

kuolee et tää on ehkä ainoo semmonen kehen voi luottaa.”



”Oon vaihtanut silleen porukkaa aina välillä, tai silleen liikun, että en välttämättä ole aina 
tiettyjen ihmisten kanssa. E ttä käyn eri porukoissa aina eri päivinä, tai silleen että yritän 
olla. En oikeen itsekään tiedä että mihin mä kuulun. Ku en tunne kuuluvani yhtään, siis 
silleen mihinkään.”

”T1: Ysiluokalla olin niin paljon poikaystävän kanssa, tavallaan laiminlöin sitä
kaverisuhdetta, ja sit ku Tuulilla oli kans oma poikaystävä niin sit ei keritty nähä
hirveesti.

T2: Tulihan teille pientä konfliktiiki Tuulin reagoinnin takia.
T1: Kyllä meillä oli ihan riitaa siitä et kun ei keretä nähä, että ku en menny sen synttäreille

sen takii ku olin Kimin kaa. Mutta kyllä meidän välit on korjaantunu.
T2: Ku se [Tuuli] avautu mulle siitä että sitä ärsytti. ”

”H: Teillä on kyllä kiva ystäväpiiri. Luuletteks te että te ootte vanhoiks mummoiks asti
ystäviä?

T: J oo [naurua]. Yhessä kiidetään rollaattoreilla tuolla.”
28



”Paskaa aikuistumisen polulla ”

“En ollu nukkunu kolmeen vuorokautee ja viiltelin varmaan 18 tuntia putkee …putkiaivotilassa. [...]
Soitin [ambu]lanssin. Se oli kummallinen, sano et laita se teräase pois tai ei pysty tulemaaan sinne
asuntoon [...] ei mulla ollu aietta satuttaa muita [naurahtaa].”

“Suhde [tyttöystävän kanssa] päätty siihen että meillä molemmilla oli todettu masennus, vakava
semmonen. Molemmat oltii itsetuhosii, se meni aina siihen että jos me riideltiin jompikumpi on
itsetuhonen. Se meni kesän jälkeen niin pahaks että me koitettiin yhessä itsemurhaa [...] sen sen
viikon aikana koitin sekä torstaina että lauantaina itsemurhaa. Molemmilla kerroilla herään
sairaalasta letkuista kiinni.”

“Lääkäri ei suostunut tekemään tarkastusta [armeijaa varten], koska mulla on diagnosoitu joku, 
mikäköhän se on se virallinen ...sekamuotoinen masennus- ja ahdistuneisuushäiriö niin en pääse 
inttiin. En melkein saanut papereita koulusta. J a niin, mä oon taistellut tässä niin paljon kaikesta nyt, 
kun porukat on mennyt huonompaan suuntaan. Meillähän siis pyhät meni sillä tavalla, että äiti heitteli 
kännissä ruokia. Rikkoi kaapin ovia ja saunan lauteet. S euraavassa kuussa iskä sekos. J a mä
huutoitkin puhelimessa, kun jouduin selvittelemään niitten asioita ja kaikkee tämmöistä pientä kivaa.” 
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“Oon koko ajan varpaillaan et mitä tapahtuu, on ollu liian hiljasta hetken että kohta saattaa räjähtää. 
[...] J os äiti esimerkiks ryyppää enemmän siit tulee aggressiivisempi ja tulee enemmän riitoja. S it
jos iskä tekee jotain paskaa, se saattaa yhtäkkiä vaikka ostaa itelleen jonkun purjeveneen 
[naurahtaa]. Näitä on käyny. S itten kun äiti suuttuu siitä ja koitan olla siinä välissä silleen et ”älkää 
nyt vittu tappako toisianne” ja tuntuu että tää on tyyntä myrskyn edellä.”

“Noh mä seurustelin sen puol vuotta. S e oli hirvee parisuhde, kun me erottii marraskuun lopulla nii se 
on vieny aika paljo energiaa. E i mee iha lujaa nytte [...] tällee jälkikäteen ku on käyny, kävinki
juttelee tästä asiasta [psykiatrin kanssa], se ihmine on täys narsisti. Kaikki meni hänen mukaa. Hän 
teki mitä halus. E i ikinä pyytäny anteeks ja siinä oli henkistä väkivaltaa, siinä oli manipulointia, 
kontrollointia ja heitteillejättö et siin oli kaikkee mahollista. [...] S e jätti mut siinä vaiheessa ku ekan
kerran itkin sille siitä kun mul oli paha olla. S e oli olevinaan hänen päänsä sekoittamista ja 
kiusaamista.”

“Kaikki tämmöset [kihlauksen päättymisen jälkeiset] säätämishommat neki aika paljon siihen 
[romahtamiseen] vaikutti. J ust se [nettideitti]homma, ei saanu selvää siitä henkilöstä et mikä tässä 
on homman nimi ja, ku luvataan että voijaa nähä ja sitte taas yhtäkkiä sanotaa että ei. Olin kerran 
jo menossa ja jo melkee [kaukana sijaitsevalla treffipaikalla] se laittaa viesti että ei halluukkaa
nähä. E t seki sitte tyssäs siihe.” 
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“Tuli semmone paine koko ajan, tuntu et multa vaadittii mitä en vielä käytännössä osannu. 
Mul o hankala tehä töitä jos porukkaa on tuijottamassa tai vaikka pomoki tuijottaa, on 
hankala suhtautuu siihen tilanteesee [...] se oli semmonen porukka, aika paljo vitsii
heitettiin. J ossai vaiheessa se lähti lapasesta, jos mie tein jonkun pienen virheen siitä 
sytty semmone suht iso sota tai sillee, no vitsihän se tietysti oli mutta ku sitä kertaantuu 
koko ajan se kostautuu.” 

“Oon erakoitunu että ei oikein kiinnosta tehä mitään erikoista. [...] Oon keskittyny töihin, 
autoo käyn laittamassa ja välillä pelaa futista tai tällasta [...] lopetin ryyppäämisen ni
kaikki toiminta katos. Kaikki kaverit on aina ryyppäämässä, kukkaan ei oo selvinpäin 
tekemässä mittään ni sitte ei oikein oo mittään tekemistä. [...] Ku on ryypänny niin paljon, 
ei jaksa enää kiinnostaa. Kyllä se vähän silleen.. kieltämättä.. vituttaa maksella 
opintolainaa jonka on ryypänny. En kaipaa tällä hetkellä yhtään kettään tähän elämään. 
En mie oo mitenkään yksinäinen, oon muuten vaan erakoitunu. Vituttaa kaikki typerät 
ihmiset vaa.”

“Mie koitan mennä aika vähän kerrallaan, että kuhan nyt selviää jotenkin elämästä”. 
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Koontia: 

Ongelmien ja romahtelun 
vyyhtiytyminen ja aaltoilu

*****************

Tärkeä kysymys: 
Metodologista 
kehkeytymistä vai 
aikuiseksi kasvamisen 
ajankuvaa?

Monet meille kerrotut kivun aiheet yhteydessä toisiinsa 
ja ruokkivat toisiaan… tai aaltoilevat elämän edetessä

• ..mutta ovat erilaisia vakavuuksiltaan, seurauksiltaan 
ja vaikutustensa ”leveydessä” (esim. itseanalyysit vs. 
vankeustuomio) – ja kumuloituvat eri nuorten 
kohdalla eri tavoin 

• Erityisen huomionarvoista: perheen osuus vahva ja 
monessa eri merkityksessä – vaikka ko. perheet 
”tilastollisesti riskittömiä”

• Toisin kuin monissa muissa nuorten elämänkulkua 
muovaavissa asioissa, asuinpaikka ei tuo tässä 
erityisiä sävyjä



Perhesuhdemurheet
ja niiden ”seurannaiset” 
(nuoret perheidensä 
suhdevyyhdeissä,
kärsivinä perheenjäseninä)

(vanhemman kuolema, 
erot, alkoholismi, yleiset 
välit vanhempiin)

”J a niin, mä oon taistellu tässä niin paljon 
kaikesta nyt, kun porukat on menny
huonompaan suuntaan. Meillähän siis pyhät 
meni sillä tavalla että äiti heitteli kännissä 
ruokia. Rikko kaapin ovia ja saunan lauteet. 
S euraavassa kuussa isä sekos. J a mä
huuto-itkin puhelimessa, kun jouduin 
selvittelemään niitten asioita.”



Seurauksena 
minäkipuilu

Uupumukset, 
masennukset, 
hyväksikäyttö, itsetuho, 
paniikit (konfliktit itsen ja 
ympäristön kanssa)

”Otin äidin kans yhteen. Mä olin valvonut koko 
yön. Äiti tuli töistä kotiin ja alko taas provosoimaan 
tilanteita. Tuli riitaa, tuli huutamaan mun
huoneeseen ja mulla meni vaan yli. Otin veitsen ja 
huusin sille, että menee pois mun huoneesta ja 
jättää rauhaan. S euraavaksi huomasin et veli 
pitää ovea kiinni ja sit tuleekin poliisit kotiin. Noh, 
poliisien kanssa ihan nätti keskustelu siinä ja 
päätti soittaa [ambu]lanssin ja menin siinä kohtaa 
lanssilla sitten sairaalaan [...] Puhuin sairaalassa 
niille ja sanoin et ei ole hyvä olla kotona. E t ei ole 
hyvät välit äidin kanssa. Olin kolme yötä 
kriisiavohoidossa, sieltä nuorten psykiatriselle 
osastolle.”



Päihteet, väkivalta 
ja rikollisuus

(sukupuolittunut 
”poikatapaishaavoittuvuus” 
ja toisenlainen perhehuoli)

”Ymmärrän et [äiti] saattanu säikähtää ku sano ettet 
sitten tappele tai tee mitään tyhmää. S itten tulee 
kahdentoista aikaan [yöllä] soitto poliisilta, isähän 
suuttu kunnolla. E i uskalla enää jäädä kiinni [kertoo 
kuinka taas juossut poliiseja pakoon], kun se on 
perseestä kun tulee porukoille paskaa. Pitää sitä 
hommaa varjella. Ittellä on ainakin se aika vahva, 
etten halua porukoille mitään ylimäärästä paskaa 
[...] ikävä oli soittaa äitille [koulusta erottamisesta]. 
Äitillä siitä tuli vähän diipimpi sitä hommasta. E ttä 
“voi jumalauta pentu, että sitä rataa”. Haukku 
pystyyn ja sitten rupes puhumaan että kyllä ollaan 
huolissaan kun ei voi kertaakaan käyttäytyä 
kunnolla.”
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