
VÄLITTÄMISESTÄ 
 
Lasse Siurala 



http://duunisauma.munstadi.fi/junnut-jeesaa/
https://www.youtube.com/watch?v=QkBAz1LP3J8


Välittäminen on myös sitä, että rakennetaan 
keskinäisen huolehtimisen yhteisöjä, jossa 
nuori ei ole pelkkä tuen kohde vaan 
aktiivinen osa solidaarista yhteiskuntaa.  





VÄLITTÄMINEN JA  
”TOTUUDEN ANSA” 



”Meidän tärkein tehtävämme on antaa 
nuorten oppia tekemään omia päätöksiään 
ja luottaa heihin odottamatta, että he 
tekevät aina oikeita päätöksiä, tai meidän 
mielestämme oikeita päätöksiä. Meidän on 
annettava heidän yrittää.” 
 
Gisella Konopka  





Luennoitsijan sanoma: 
On nuorten kasvusta välittämistä, että 
annamme heille mahdollisuuksia tehdä 
virheitä. 
 
Käännös:  
”Parempi tyriä jottaen tehessään, ku siinä, 
että ee tie mittään” 



VÄLITTÄMINEN JA  
TIETÄMÄTTÖMYYDEN 
TUSKA 





Luennoitsijan sanoma: 
Nuorista ja nuorten elämästä kannattaa ottaa 
selvää, ennen kuin säntää kasvatuksellisiin 
johtopäätöksiin.  
 
Käännös: 
”Se joka luuloo tietäväsä, harvoin tietää 
luulovasa” 



VÄLITTÄMINEN JA 
MERKITYKSELLISET 
YHTEISÖT 



Häkli & Kallio & Korkiamäki (toim.) 2015 
(marraskuu): MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN. 
Helsinki. Nuorisotutkimusseura 
 
Space and Political Agency Research Group (SPARG), 
Tampereen Yliopisto  
 
Nuoren ihmisen identiteetti rakentuu arjen vuorovai-
kutussuhteissa, joissa peilataan muiden – erityisesti 
’merkityksellisten muiden’ - suhtautumista itseen. 
 
 





Luennoitsijan sanoma: 
Nuorten porukat eivät ole niinkään nuorten 
kasvun uhka kuin sen mahdollisuus – 
voimavara, johon voi vaikuttaa. 
 
Käännös: 
”Kun joku tekköö jottaen hyvvee, taputa. 
Tulloo samalla kaks immeistä onnelliseks.”  



VÄLITTÄMINEN – 
MILLOIN JA MITEN?  



aikuisuus inhimillisen 
kehityksen huipentumana 



Nuoruus itsessään merkityksellisenä ja 
yhteiskuntaa uudistavana elämänvaiheena 



Helsingin Sanomat 16 syyskuuta 2015: 
 
PERUSKOULUSTA VAIN KYMPPEJÄ SAANUT VIKTOR 
PAULINEN, 17, TEKI OPASKIRJAN TÄYDELLISIIN 
KOEVASTAUKSIIN 



Luennoitsijan sanoma: 
Nuoresta välittäminen on myös mahdollisuuksien 
antamista henkilökohtaisten ajatusten 
ilmaisemiseen sekä poliittisten ja moraalisten 
kysymysten vuorovaikutukselliseen pohdintaan. 
 
Käännös:  
”Jokkaenen valinta siirtää itekuttae likemmäs tae 
etemmäs. Mihinkä päen sinun valintas elämätä 
vettää? Mittee ne piätökset näättää: mille 
asijoelle sanot kyllä ja mille ee?” 



VÄLITTÄMINEN JA 
AINUTLAATUISUUS 



”yhden ihmisen kokemusta ei voida käyttää ohje-
nuorana toisen ihmisen kokemuksen ymmärtämi-
seen vastaavassa tilanteessa … Jokainen yksilö näkee 
itsensä, muut ihmiset ja eri tilanteissa kohtaamansa 
asiat henkilökohtaisten kokemustensa kautta, 
suhteessa omiin piirteisiinsä ja elämänsä puitteisiin”  
 
Elina Stenvall 2015 
 

”olemme kaikki ihmisinä siinä mielessä samanlaisia, 
että yksilöinä olemme kaikki erilaisia” 
 
Hannah Arendt 1958 



Kasvatuksellisena ajatuksena on, että voimme 
löytää nuoren elämäntilanteen kirjosta asioita, 
joissa hän on hyvä. Niitä tukemalla nuori voi 
saada intoa jatkaa identiteettinsä rakentamista 
– vastoinkäymisistä ja ongelmista huolimatta.  



“HILJAISET POJAT” JA PELAAMINEN 
Nuorisoasiainkeskuksen Pelitalo ja Verke 



Luennoitsijan sanoma: 
Nuorten ongelmien tuskailemisen sijaan 
voimme ratkoa niitä heidän vahvuuksiaan 
tukemalla? 
 
Käännös: 
”Melekein vihaks pistää kun muistaa, että 
myönteisesti voep aatella ihan yhtä heleposti 
ku kielteisestikkii” 



VÄLITTÄMINEN JA 
ERILAISUUS 



Meidän on tunnustettava samanaikaisesti sekä ihmisten 
yhdenvertaisuus, että erilaisuus (Hannah Arendt) 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMDpxr_2lsgCFUvXLAodqmwBGA&url=http://yle.fi/uutiset/turvapaikanhakijoiden_bussia_heitettiin_ilotulitteilla_sprn_tyontekijaa_kivilla/8331041&psig=AFQjCNGSxE3ld-oJgu3v-OKHQWUUfPr1HQ&ust=1443433340460068
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLmVuv72lsgCFcRZLAodx04DFQ&url=http://www.vasenkaista.fi/author/cai/page/2/&psig=AFQjCNEC-_MzPmo7l3H0fS1XbpYY-biOWg&ust=1443433461353643


 
 

Stéphane Hessel  

1917 - 2013 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=indignez-vous&source=images&cd=&cad=rja&docid=_NF2V2vO0GMwKM&tbnid=ERwfcLEF4mBcCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://scribepublications.com.au/books-authors/title/indignez-vous/&ei=4uKQUaTUC6ji4QSg7IG4Cw&bvm=bv.46340616,d.bGE&psig=AFQjCNFCxjrzk3jfsr2rngcrRHWhyS2fVQ&ust=1368536134258548


Luennoitsijan sanoma: 
Vaikka olisikin toivottavaa, että maailma toimisi ratio-
naalisesti ja oikeudenmukaisesti, aina ei kuitenkaan 
niin ole. Siksi välittämistä on myös kannustaa nuoria 
kokemaan moraalista suuttumusta epäoikeuden-
mukaisuuksista ja tukea heitä toimimaan asioiden 
korjaamiseksi - nuorten itse valitsemilla tavoilla. 
 
Käännös: 
”Tulevaisuus ee oo paekka minnekkä männään, vuan 
paekka joka pittää tehä. Tietä tulevaisuuteen ee 
löövy, se on ite raevattava” 
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KIITOS! 



KOLME NÄKÖKULMAA NUORTEN 

KASVUN TUKEMISEEN: 

 

 Tukekaa nuoria oman talenttinsa 

etsimisessä 

 

Keskustelkaa maailman asioista 

– raivostuttakaa lapsenne! 

 

 Sosiaalisten taitojen oppiminen 

on tärkeämpää kuin menestymi-

nen harrastuksissa 


