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johdanto
Tässä hankkeessa nuoret toimivat omien kokemustensa pohjalta
yhteiskunnan palvelu- ja tukijärjestelmien muutosagentteina. Hankkeessa käytetään International Blue Crossin, Life skills-metodologiaa nuorten osallistamiseksi. Ohjelma toteutetaan paikallisten
järjestöjen kanssa yhteistyössä ja sen ytimessä on nuoria osallistava
toimitapa. Ohjelmassa käytetään monimuotoista lähestymistapaa,
jossa toteutetaan ryhmiä, mahdollistetaan kokemusoppiminen,
opitaan päihde-, työllisyys-, sosiaali- ja koulutuspolitiikasta jakamalla nuorten omia kokemuksia ja tuomalla nuorten ääni kuuluviin.
Näin voimaannutetaan paikallisia toimijoita ja nuorten omia taitoja
mahdollistaen ratkaisukeskeinen syys-seuraussuhteiden tarkastelu
nuorten näkökulmasta.
Lisäksi toimitaan paikallisten järjestöjen kanssa tiedon levittämiseksi ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Tällä mallilla saadaan aikaan
elämäntaitojen oppimista, jonka kautta päihteiden käyttö ja syrjäytyminen vähenevät, mielen hyvinvointi lisääntyy ja sukupuolten
välinen tasa-arvo vahvistuu.
Jokainen Euro, joka panostetaan tähän ennaltaehkäisevään työhön
tuo kymmenkertaisen säästön takaisin nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. (UNODC 2017)

Mitä ovat Life Skills--elämäntaidot?
Elämäntaidoille on monia määritelmiä. Maailman terveysjärjestö
(WHO) määrittelee elämäntaidot ”kyvyiksi sopeutua ja käyttäytyä
niin että se tuottaa positiivisia vaikutuksia, joka taas mahdollistaa
ihmisen tehokkaan selviytymisen arkipäivän vaatimuksista ja haasteista”.
Elämäntaitojen kulmakiviä ovat:
Päätöksenteko
Ongelmanratkaisutaidot
Päätöksenteko (myös tavoitteiden asettaminen)
Kriittinen ajattelu
Luova ajattelu (mukaan lukien arvo selvennys)
Viestintätaidot
Ihmissuhteet (mukaan lukien itsevarmuus)
Itsetietoisuus
Empatia
Stressin hallinta
Tunteiden hallinta ja käsittely

Elämän taitojen kehittäminen on prosessi, jolla kehitetään ja / tai
helpotetaan yksilön kykyjä (esim. informaation / tiedon siirto) vastata päivittäisen elämän haasteisiin.

Life Skills-metodi
Life Skills-metodi edistää käyttäytymisen muutosta ja olennaisten
elämäntaitojen kehittämistä . Se sisältää vertaisoppimisen elementin, joka perustuu roolimallinnukseen ja nuorten kykyyn tulla muutostarpeiden ilmaisijoiksi ja muutoksen agenteiksi mahdollistamisen
ja tuen avulla.
Life skills ennaltaehkäisyn keinona on tehokas, koska se voidaan
paikallisesti mukauttaa ja siten se vastaa yhteisön tarpeisiin. Elämäntaitohankkeet tukevat kokonaisvaltaista ihmisen kohtaamista.
Life Skills -metodologia pyrkii kohti määrättyä käyttäytymisen
muutosta. Toiminta perustuu malliin käyttäytymismuutoksesta,
joka yhdistää kolme osaa: tieto, tunnistaminen ja vuorovaikutus.
Käyttäytymismuutos tapahtuu, kun kaikki kolme osa-aluetta toimivat vuorovaikutuksessa.

Tieto tuodaan esille nuorille relevantilla tavalla ja vuorovaikutuksessa toiminnallisia metodeja käyttäen nuori voi kokemuksellisesti
todeta tai testata oppimansa.
Life Skills-ohjelmassa kaikki toiminta pitää ’nuoren keskiössä’,
ohjaajat, organisaation johtajat ja mukana olevat tahot kokevat
selkeästi kuinka ohjelmaa voidaan joustaa ja muokata siten, että
nuoren ääni pääsee kuuluviin. Tämä aikaansaa myös asenne- ja
käyttäytymisen muutoksia nuoren ympäristössä. Tällä paremmalla
ymmärryksellä voidaan vaikuttaa myös nuorten edunvalvontaan
sillä hänen koko verkostonsa alkaa ymmärtämään nuoren tilannetta
paremmin.
Tällaiset ohjelmat ovat myös kustannustehokkaita: jokainen käytetty
euro nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi säästää jopa 10 euroa!
(UNODC)
Muutkin osallistavat menetelmät saattavat johtaa elämäntaitojen
tahattomaan kehittämiseen. Kuitenkin elämäntaitojen koulutus on
enemmän kuin osallistuminen, se keskittyy proaktiiviseen prosessiin. Toiminta on suunniteltu ja sitä ohjaa ennalta määrätty päätös
kehittää erityisiä taitoja. Ohjaajat valitsevat lähestymistavan aiheen
mukaan. Kaikki osallistavat menetelmät eivät kehitä elämäntaitoja.

Life Skills prosessi tässä hankeessa
Tässä hankkeessa Life Skills-metodin tavoitteena on edistää henkilökohtaista ja sosiaalista kehitystä sekä ennaltaehkäistä terveydellisiä
ja sosiaalisia ongelmia. Reflektointi tapahtuu peilaamalla kahden
maan nuorten kokemuksia palvelujärjestelmistä. Mukaan on valittu
Suomi ja Saksa, sillä molemmissa maissa tehdään Blue Cross-työtä
syrjäytymisvaarassa olevin nuorten parissa. Näissä kahdessa yhteiskunnassa on myös riittävästi samanlaisuuksia ja erilaisuuksia, jotta
vuorovaikutuksellinen jakaminen on mahdollista. Myös tekninen
yhteydenpito ja matkustaminen vastavuoroiselle vierailulle on turvallisuus- ja logistisista syistä mahdollista.
Nuoriso tarvitsee tietoa voidakseen tunnistaa asenteitaan ja tieto
pitää tuoda sellaisessa muodossa, että nuori voi samaistua siihen.
Samaistumisen kautta nuori voi reflektoida ja tarkistaa tietonsa pätevyyden, tämä antaa nuorelle mahdollisuuden kehittää mielipiteitä. Tämän pohdinnan ja tietämyksen avulla nuoret voivat kokea ja
testata taitojaan käytännön kokemusten kautta.
Tässä hankkeessa nuoret pääsivät toiseen maahan ja oppivat toisiltaan aktiivisen vuorovaikutuksen kautta. Elämäntaidot ovat opittavia ja harjoiteltavia taitoja, joiden avulla nuori tähtää kohti onnellista ja tasapainoista aikuisuutta, jokaisella on mahdollisuus kehittää
itseään. Elämäntaitojen harjoittelun avulla nuori selviää arkipäivän
haasteista ja yllättävistä tilanteista esimerkiksi työelämässä tai ihmissuhteissa. Hän löytää vahvuutensa, oppii luottamaan kykyihinsä
ja oivaltaa mahdollisuutensa. Näin nuori voi ennaltaehkäistä huonoja valintoja ja suunnata voimavaransa omien taipumustensa mukaisesti esimerkiksi opinnoissa ja edetä kohti unelmiaan.

Jos nuorilla ei ole taitoja tehdä terveellisiä valintoja, se aiheuttaa
yhteiskunnallisia ongelmia, konflikteja, epävarmuutta, heikkoa
taloudellista suorituskykyä ja huonoa kansanterveyttä ja sosiaalista
syrjäytymistä (UNODC)
Monelle elämässään haasteita kokeneelle nuorelle elämäntaitojen
oppiminen voi olla avain uudelle alulle. Ajan henki monimutkaisista vaatimuksista heijastuu myös opiskelu- ja työelämään, jotka
korostavat jatkuvan uuden oppimisen ja monipuolisten vuorovaikutustaitojen merkitystä. Mutta jos ei osaa selviytyä itsensä kanssa, on
vaikea selviytyä muidenkaan kanssa.
Käyttämällä päätöksentekoa ja ongelmanratkaisumenetelmiä tukevia vuorovaikutteisia toimitapoja nuoret saavat turvallisesti kokemuksen elämäntaidoista. Tämä johtaa ydinosaamisen kehittämiseen:
Kognitiiviset ja päätöksenteon taidot: kriittinen ajattelu, luova ajattelu, ongelmanratkaisu, päätöksenteko;
Taidot elää itsensä kanssa : itsetietoisuus, itsetunto, tunteet, selviytyminen stressitekijöistä;
Taidot elää muiden kanssa: tehokas viestintä, neuvottelutaidot, väkivallattomat konfliktin ratkaisutaidot, erilaisuuden hyväksyminen.
Nuoret kehittävät viestintä- ja ongelmanratkaisutaitojaan, jotta he
voivat tehdä tietoisia päätöksiä elämässään. Parempien taitojen
avulla he saavat lisää itsetuntoa, selviytyvät ongelmista terveellisellä, väkivallattomalla tavalla ja oppivat positiivisia konfliktinratkaisutekniikoita. Nämä taidot auttavat yhteiskunnan yhteiskunnallisessa muutoksessa, kun nuoret oppivat reagoimisen sijaan
reflektoimaan ennen kuin he toimivat.

Yhteiskunnan rakenteiden tuki elämäntaidoille
Life skills-metodia voidaan käyttää kaikessa osallistavassa nuorten opettamisessa ja toiminnassa. Parhaimmillaan se integroidaan
kansallisiin opetussuunnitelmiin ja työllistämisohjelmiin ennaltaehkäisevänä metodina. Lisäksi järjestöjen tuottamiin palveluihin
tämä lähestymistapa istuu hyvin, sillä se mahdollistaa asiakaskeskeisen toiminnan. Unesco kannustaa metodin kouluttamista
myös opettajille, koulujen terveydenhuollon ammattihenkilöille
ja muille nuorten parissa toimiville ammattilaisille. (Unesco,
2017) Kansallisella tasolla life skills-metodin käyttö yhteistössä
koulutussektorin sekä sosiaali-ja terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn kanssa mahdollistaa tehokkaan pitkän aikavälin
strategian, joka kohdistuu erilaisiin ikäryhmiin ja heikossa asemassa oleviin ihmisiin kaikilla aloilla. Life Skills -luokat ja vertaisoppimistoimet tukevat positiivista oppimisympäristöä .

ONGELMANRATKAISUTAIDOT
Arjen ongelmat tulivat kansainvälisen yhteistyön myötä näkyviksi
jokaiselle hankkeessa mukana olleelle. Prosessin varrella kohdattiin
sekä pienempiä että suurempia ongelmatilanteita, joita yritettiin
yhdessä ja erikseen ratkaista.
Esimerkkinä pienemmästä ongelmatilanteesta voisi kertoa tilanteen,
jossa yhden matkalaisen pankkikortti jumittui Saksan matkan aikana nostoautomaattiin. Olimme parhaillaan juna-asemalla ja junakin
oli kohta jo lähdössä, mikä lisäsi painetta ongelmatilanteen ratkaisemiseen. Jättääkö asia sikseen ja juosta junaan? Vai yrittääkö tehdä
edes jotakin? Mitä voisi tehdä ja mistä aloittaa?
Kysymyksiä (ja kirosanojakin) sinkoili hetken aikaa, mutta nuoren ja
ohjaajien yhteistyönä päätettiin kääriä hihat. Nuori itse meni neuvokkaasti hoitamaan asiaa vieressä olleeseen pankin konttoriin ja
ohjaaja jäi pitämään vahtia automaatin luo. Minuutit tuntuivat pitkiltä ja paine lähtevästä junasta jyskytti jo mielessä. Tilanne kuitenkin päättyi onnellisesti. Kortti saatiin takaisin ja junaankin ehdittiin.
Tämä ja monet muut vastaan tulleet arjen ongelmatilanteet tuntuivat varmasti monesta stressaavilta ja verenpainemittarit olisivat
saattaneet olla punaisella useampaankin otteeseen. Ryhmä kuitenkin toimi toisiaan tukien. Ongelmia ei jääty ihmettelemään, vaan
niihin tartuttiin reippaalla otteella, toinen toistaan tukien. Tällainen
toimintatapa lisäsi nuorten uskoa selviytymiseen ja siihen, että hanke ei kaadu ongelmiin, vaan eteenpäin mennään yhdessä tehden.
Prosessin aikana yritettiin pohtia mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja
myös isoihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Nuorten kanssa käytiin hyviä ja syvällisiä keskusteluja siitä, miten he ongelmia näkevät
ja millaisia ratkaisumalleja he voisivat tarjota, jos pääsisivät niistä
päättämään.

Keskustelua käytiin muun muassa vastikkeellisesta sosiaaliturvasta. Nuoria puhutti paljon se, että heidän saksalaiset ikätoverinsa oli
velvoitettu osallistumaan päihdekuntoutusryhmään. Nuoret pohtivat, voiko ryhmästä olla mitään apua, jos siihen on tullut pakon
edessä? Yksi nuori toi hyvin vahvasti esiin, että tällainen ryhmä on
varmasti huomattavasti parempi rangaistusmuoto kuin vankila Samassa puheenvuorossa hän korosti, että näkisi senkin asian hyvänä,
ettei rahaa saisi Suomessakaan niin helposti, vaan sen eteen pitäisi
tehdä ainakin jotakin työtä. Kuin saman ajatuksen jatkumona nuori
kuitenkin totesi, ettei häntäkään ”peläyttely” tai ”pakottaminen”
olisi motivoinut silloin, kun hänellä itsellään oli haasteita päihteiden
kanssa. Hän itse oli kokenut esimerkiksi karenssin ja toimeentulotuen perusosan alentamisen, joista kumpikaan ei ollut onnistunut
häntä motivoimaan, vaan muutos oli käynnistynyt vasta sitten, kun
hän oli löytänyt siihen sisäisen motivaation.
Tällaisten keskustelujen pohjalta on helppo todeta, että nuoret saivat hankeprosessin aikana valtavasti ymmärrystä siitä, miten monisyisiä yhteiskunnalliset ongelmatilanteet ovat. Ongelmaratkaisun
yhteiskunnalliset haasteet tulivat tutummiksi ja ymmärrys montaa
ilmiötä kohtaan kasvoi. Saattapa olla, että kasvoi myös ymmärrys
sitä kohtaan, miksei yhteiskunta aina ratkaise ongelmia minun toivomallani tavalla?

PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN
Monilla prosessissa mukana olleista nuorista päätösten tekemiseen
liittyy haasteita. Toisille päätösten tekeminen on elämänsä aikana
ollut ”liiankin helppoa” ja he ovat impulsiivisesti lähteneet mukaan
erilaisiin hyviin ja vähän huonompiinkin juttuihin. Toisille taas
pienet arkisetkin valinnat ovat vaikeita ja he ovat kaivanneet muilta
vahvistusta ja rohkaisua päätöstensä tueksi.
Tätä taustaa vasten jo päätös hanketyöskentelyyn mukaan lähtemisestä oli monelle nuorelle haastava paikka.
”Mitä hyvää olen tehnyt, että mulle tällaista mahdollisuutta tarjotaan? Ja onko mulla nyt riittäväsi annettavaa tällaiseen?”
Tällaisia kysymyksiä osa nuorista esitti, kun kuulivat hankkeesta
ensimmäisen kerran. Mukaan rohkaistuminen ei siis ollut itsestään
selvää, vaan vaati monelta venymistä. Tämä ensimmäinen hankkeeseen liittyvä päätös oli ehkä se kaikkein haastaviin ja oli mahtavaa,
että nuoret myös pitivät kiinni tästä päätöksestään lähes sataprosenttisesti. Mukaan sitoutuneet olivat mukana alusta loppuun ja
täysillä.
Eivätkä ne päätöksen paikat tietysti siihen loppuneet. Jokaisen tapaamisen ja erityisesti matkan yhteydessä nuoret tekivät jatkuvasti
arkisia valintoja. Monelle meistä esimerkiksi valinnat pukeutumisesta, sopivasta käyttäytymisestä, ruoasta jne. olivat helppoja ja
itsestään selviäkin. Mukana prosessissa oli kuitenkin myös niitä
nuoria, joille jokainen tällainen päätös oli haasteen paikka.

Ohjaajat pyrkivätkin olemaan nuorten tukena päätöksentekotilanteissa, esimerkiksi ravintolassa ruokaa tilattaesa tai istumapaikkoja
jaettaessa. Ohjaajat esittivät nuorille selkeitä toimintavaihtoehtoja,
jotta valitseminen olisi helpompaa. Päävastuu päätösten tekemisestä oli tietysti nuorilla itsellään ja heitä pyrittiinkin prosessin aikana
osallistamaan kaikkeen mahdolliseen päätöksentekoon niin laajasti
kuin se oli mahdollista.
Päätöksenteossa harjaantuminen vaatii jatkuvaa harjoittelua, oli
kyse sitten isoista tai pienistä päätöksistä. Liikkeelle on kuitenkin
lähdettävä perusasioista ja niistä päättämistä nuoret pääsivät hankkeeseen osallistumisen myötä harjoittelemaan. Hankkeen myötä
moni nuori sai varmasti lisää itsevarmuutta oman mielipiteensä
sanomiseen. Jokunen sai rohkeutta siihenkin, että esittää oman toiveensa vieraalla kielellä, vaikka kielitaito ei olisi ihan sataprosenttinen. Hankkeen aikana tapahtuneiden kommellusten myötä nuoret
toisaalta huomasivat senkin, ettei ”väärän” päätöksen tekeminenkään ole maailmanloppu. Kuulemalla toistensa elämäntarinoista he
oppivat paljon siitä, miten erilaisista tilanteista ja lähtökohdista on
omin päätöksin pystytty selviämään. Se loi uskoa jokaisen omaan
selviytymiseen!

KRIITTINEN AJATTELU
Koko hankkeen ajan nuoria kannustettiin kriittiseen ajatteluun.
Ohjaajat vaativat nuoria kyseenalaistamaan esimerkiksi suomalaista
palvelukenttää ja pohtimaan, miten asiat voitaisiin hoitaa paremmin. Nuorten kokemuksista tahdottiin saada esiin parannusehdotuksia nykyisiä käytönteitä kohtaan ja nuoret osoittivatkin kykyä
erittäin asialliseen kriittiseen ajatteluun.
Suomalaiset palvelut olivat prosessin alkaessa tietysti monelle nuorelle tuttuja. Nuoret kävivät läpi palvelukokemuksiaan tehdessään
elämänjanojaan prosessin alkupuolella. Nuoret antoivat suomalaisille palveluille sekä ruusuja että risuja. Kritiikin kohteena oli etenkin
palvelujen huono tavoitettavuus ja se, että toisissa paikoin nuoret
eivät olleet kokeneet tulleensa kuulluiksi. Kiitosta sen sijaan annettiin aidosta kohtaamisesta ja joustavasta palvelusta.
Nuorilta vaadittiin myös perusteluita ajatuksilleen ja niitä he harjoittelivat hankkeen aikana antamaan. Ohjaajat pyrkivät näin tukemaan sitä, että nuoret oppisivat esittämään kritiikkiä rakentavasti
ja perustellen, eikä vain tunteeseen perustuen. Tässä tapahtuikin
kehitystä ja osaaminen oli monella nuorella jo ennen prosessiakin
vahvalla tasolla. Nuorilla oli sekä halua että kykyä vaikuttaa omilla
kriittisillä ajatuksillaan.
Erityisen kriittisiä nuoret osasivat olla niille eroavaisuuksille, joita
he huomasivat saksalaisnuorten palveluissa verrattuna heidän itse
käyttämiinsä palveluihin. Nuoret olivat lähes kauhuissaan siitä,
että heidän ikätoverinsa ovat saattaneet joutua vankilaan jo 14-vuotiaina. Tämä oli selvästi nuorten oikeustajun vastaista ja teki heille
räikeästi näkyväksi maiden välisiä eroavaisuuksia.

Kirkon läheinen yhteys kaikkeen auttamistyöhön oli myös nuoria
keskusteluttanut teema, jota nuoret erittelivät kriittisesti moneen
otteeseen. Monen ensimmäinen ajatus oli, että kirkon ja päihdetyön
vahva yhteys on huono asia. Meidän kulttuuristamme käsin katsottuna nuoret näkivät siinä ristiriitaisuutta ja ”pakkopullan” makua.
Toisaalta keskustelujen kautta tähän kysymykseen alettiin suhtautua hiljalleen neutraalimmin. Ryhmässä käytyjen pohdintojen seurauksena huomasimme, että eihän se uskonnollisuus toisaalta näkynyt esimerkiksi vertaisryhmän toiminnassa juuri lainkaan. Kirkko
toimi fyysisesti tapaamispaikkana, mutta muutoin uskonto ei ollut
läsnä.
Kyseenalaistaminen ja perusteleminen. Ne elivät mukana koko
prosessin ajan ja siihen harjaannuttiin. Jokaisesta kupista kannattaa
katsoa se toinenkin puoli ja sen hankkeessa mukana olleet varmasti
tekevät nyt aiempaa todennäköisemmin.

Luova ajattelu
Luovuus on kykyä synnyttää uusia, omaperäisiä ja hyödyllisiä ratkaisuideoita olemassa olevaan haasteeseen.
18 hengen matka vaatii jo järjestelyissään hyvin paljon luovaa ajattelua. Saatikka sitten matkan aikana tapahtuneet ohjelmat, siirtymiset,
ruokailut ja vastaavat. Hanke vaati siis luovaa ajattelua ohjaajilta,
mutta myös mukana olleilta nuorilta. Tilanteet saattavat muuttua
hyvinkin nopeasti ja vaatia ratkaisua.
Varmasti kaikille matkaajille eniten mieleen jäänyt tilanne oli erinäisten vaiheiden (junalinjan pysäytys, ruuhka-aika, kiire) jälkeen junasta asemalle jäänyt nuori. Lyhyen shokkivaiheen jälkeen
nuorilta alkoi tulemaan hyviä ajatuksia tilanteen ratkaisemiseksi.
Myöskin asemalle jäänyt nuori keksi hyvin ratkaisun tilanteeseen.
Vieras maa, kännykän melkein tyhjä akku, huonot nettiyhteydet ja
pitkä matkustuspäivä olisi saattanut lamauttaa monen matkaajan.
Asemalla sijainneen hampurilaisravintolan latauspiste ja wifi olivat
kuitenkin aivan mahtava ratkaisu. Viesteitse sovitut toimenpiteet
ratkaisivat tilanteen ja kaikki meni hyvin.
Nuoret käyttivät luovaa ajattelua myös ennen matkaa tehdyissä
elämänjanoissa, joita toteutettiin eri tavoin. Matkan jälkeen ainakin
yksi nuori kirjoitti matkasta myös paikallisen nuorten työpajan lehteen.

Empatia
Empatia on toisen ihmisen eläytyvää ymmärtämistä, myötäeloa ja
-ymmärrystä: empaattinen ihminen tajuaa, mitä toinen ajattelee,
tuntee, kokee ja miksi hän toimii siten kuin toimii. Empaattinen
ihminen ymmärtää myös, ettei aina pysty ymmärtämään toista: hän
jaksaa kuunnella erilaisessa elämäntilanteessa olevaa kanssaihmistään eikä oleta tietävänsä täsmälleen, mitä hän tuntee ja ajattelee.
Empatia vaatii lisäksi kykyä lukea oikein ei-sanallisia viestejä, kuten
äänensävyjä, ilmeitä ja ruumiinasentoja.
Ihmisen empatiakyky rakentuu itsetuntemukselle: mitä paremmin
ihminen tunnistaa ja ymmärtää omia tunteitaan, sitä taitavampi hän
on tunnistamaan niitä myös muilla.
Hankkeen aikana oli aivan mahtava huomata todella erilaisista tilanteista olleiden nuorten hitsaantuminen yhteen, ja myös huomata
tilanteen jatkuneen myös matkan jälkeen. Matkalla kohtasi monta
nuorta, jotka eivät varmasti missään muussa tilanteessa olisi edes
katsonut toisiaan päin, saatikka jutellut mitään. Nyt nämä nuoret
olivat yhtä porukkaan, jo ennen matkaa ja matkan jälkeen olleissa
tapaamisessa, kuin myös itse matkalla.
Tämä vaati nuorilta empatiaa. Nuoret kuuntelivat toisiaan, eläytyivät toisen tilanteeseen, mutta myös tunnistivat tilanteita, joissa tajusivat olevansa pystymättömiä ymmärtämään toista. Näistä käytiin
keskusteluja ohjaajien kanssa muun muassa automatkojen aikana.
Nuoret olivat myös loistavasti mukana paikallisten nuorten tapaamisessa Saksassa, kuin myös saksalaisten vierailussa meillä Suomessa.

Itsetietoisuus
Itsetietoinen ihminen omasta arvostaan varma, arvonsa tunteva,
omanarvontuntoinen, ylpeä.
Itsetietoisuus oli varmasti asia, joka monella hankkeessa mukana olleella nuorilla on elämänsä aikana ollut hieman hakusessa. Elämässä
on ollut jos jonkinlaista vastoinkäymistä ja vaikeutta, niin fyysisesti
ja kuin henkisestikin. On haettu itseään ja paikkaansa.
Monessa nuoressa on tapahtunut todella iso muutos hankkeen matkan aikana. Hieman jopa sulkeutuneista, aroista ja pelokkaista nuorista on ohjaajan silmin ainakin hankkeen tiimoille kasvanut kuin
uusia ihmisiä, varmasti myös muuhun elämään.
Kolmen päivän matkan aikana muutos oli eniten huomattavissa.
Hiljaisimmistakin nuorista tuli puheliaita, ja nuoret pystyivät toimimaan jännittävissäkin tilanteissa. Ujoimmatkin puhuivat, ja pärjäsivät Saksassa hienosti englantia puhumalla, vaikka hankkeen alussa
itsensä esitteleminenkin englanniksi oli ylitsepääsemätön este.
Kaiken tämän muutoksen jälkeen nuorista huomasi selkeän itseluottamuksen kohoamisen ja ylpeyden itsestään. Tämä on varmasti
kantanut myös muuhun elämään.

Vuorovaikutus ja kommunikointi
Nuorten kansainvälisen hankkeen aikana vuorovaikutus ja kommunikointi oli koko ajan läsnä. Vuorovaikutus on kaikkea sitä millä tavalla olemme toisten ihmisten kanssa. Vuorovaikutus voi olla
ilmeitä, eleitä, sanoja, katseita tai puhetta.
Kansainvälisen hankkeena aikana moni nuori rohkaistui kommunikoimaan ensin suomen kielellä ja prosessin edetessä myös englanniksi ja saksaksi. Prosessin alussa nuoret olivat vieraita toisilleen
ja ensimmäiset tapaamiset menivät tutustuessa muihin hankkeessa
mukana oleviin ihmisiin.
Hankkeemme aikana käytimme Aku Ankka-tunnekortteja, joissa
on 32 erilaista tunnetilaa, ilmein ja sanoin kuvattuna. Päätimme
hyödyntää kortteja, koska halusimme ohjaajina tietää nuorten tuntemuksia läpi prosessin. Kortit tekivät tehtävänsä ja toimivat jään
rikkojana jo ensimmäisellä tapaamisella.
Prosessin alussa korttien avulla oli hyvä puhua
tuntemuksista ja ehkä huomata ryhmä sisällä olevan samanlaisia ajatuksia. Aku Ankka-tunnekortit paransi ohjaajien ja nuorten sekä nuorten
keskinäistä kommunikointia. Hankkeen loppua
kohden tunnekortit olivat jo yleinen vitsi, johon
moni yhtyi ja naureskeli.

Osalla prosessissa mukana olleilla nuorilla vuorovaikutus ja kommunikointi saattoi olla haastavaa. Sosiaalisten tilanteiden pelko ja
uusien ihmisten kohtaaminen saattoi luoda jännitystiloja. Prosessin
edetessä nuorten vuorovaikutus ja kommunikointi taidot kehittyivät hurjasti. Moni uskaltautui esittämään kysymyksiä, jakamaan
ajatuksia ja ottamaan oma-aloitteisesti vuorovaikutuskontaktia
hankkeessa mukana oleviin ihmisiin. Jokaisella nuorella oli tuttu
ohjaaja mukana, mutta prosessin aikana nuoret alkoivat jakaa asioitaan myös toisille ohjaajille.
Prosessin alussa nonverbaalinen viestintä välitti ahdistuneisuutta
ja epätietoa. Nuoret istuivat erillään toisistaan, kädet puuskassa ja
hieman jopa piilossa. Prosessin aikana tunnelma alkoi olla vapautuneempi ja nuoret uskaltautuivat esittämään omia ajatuksia. Uskon
meidän ohjaajien ja nuorten yhdessä luodun turvallisen tilan auttaneen nuoria olemaan omia itsejään. Jokaiselle löytyi oma paikkansa
meidän ryhmässä.
Saksassa nuoret puhkesivat kukkaan. Nuoret kommunikoivat niin
tuttujen ohjaajien, saksalaisten ohjaajien, kaupan kassojen ja hotellihenkilökunnan kanssa.
Prosessin loppuvaiheilla Tampereella nuoret kävivät läpi elämänjanojaan pienryhmissä. Kommunikointia syntyi paljon suomalaisten
ja saksalaisten nuorten välillä. Saksalainen nuori käänsi kaverinsa
puhetta englanniksi suomalaisille nuorille. Havannoin saksalaisen
nuoren hämmentyneen, kun suomalainen nuori kertoi olleensa kotona monta vuotta kykenemättä lähtemään ulos ja siinä hän puhui
englantia vieraalle ihmiselle.

Stressin säätely
Nuorten kansainvälisen hankkeen alussa stressi johtui monella
epätietoisuudesta, uusista ihmisistä sekä tulevasta muutoksesta.
Epätietoisuus siitä mitä tehdään, miten tehdään, missä tehdään, kenen kanssa tehdään, tuli esiin nuorten puheissa. Uusia ihmisiä tuli
väkisinkin mukaan, koska hankkeessa oli nuoria mukana Porista,
Raumalta, Sastamalasta ja Tampereelta. Yli kunta ja maakunta rajojen menevä yhteistyö loi stressitiloja siinäkin suhteessa, että matkustimme ristiin rastiin ympäri Suomea. Osalle matkustaminen autossa
ahdisti pienen tilan vuoksi, se oli kuitenkin hyvää harjoitusta lentokoneessa matkustamista ajatellessa.
Oman stressi lähteen loi matkustaminen vieraaseen maahan. Hieman jännitti myös se, että majoituimme 3-4 hengen huoneissa, joten huonetoverit saattoivat olla vieraita. Nuorten kanssa puhuimme paljon lentokoneessa matkustamisesta ja turvatarkastuksesta.
Esimerkiksi musiikin avulla saa hyvin rauhoitettua itsensä ja saa
muuta ajateltavaa. Stressin tasoa nosti myös matkustaminen paikallisliikenteellä. Nuoren jäädessä yksin junalaiturille, muut nuoret
stressaantuivat tilanteesta paljon. He ihmettelivät, miten niin kävi.
Keskustelemalla tapahtuneesta nuoret huomasivat, että ohjaajatkin
ovat ihmisiä. Purkamalla tilanteen ja saamalla saaden tiedon siitä,
että nuori ja ohjaaja löysivät toisensa, stressi lievittyi.
Hankeen aikana nuoret huomioivat toisensa hyvin ja antoivat tilaa
rauhoittumiselle tai yksinololle. Aikataulun ollessa tiivis yritimme
parhaamme mukaan sallia nuorille taukoja ja mahdollisuuden palata hotellihuoneeseen huilaamaan.

Tunteiden säätely
Nuorten kansainvälisen hankkeen aikana tunteet olivat mukana ja
tunteiden näyttäminen sekä sanoittaminen oli koko prosessin ajan
sallittavaa ja hyväksyttävää. Nuoret saivat toinen toisiltaan vertaistukea tunteiden kanssa. Prosessin aikana esimerkiksi Saksassa pitkän luennon aika moni ilmaisin itse, jos halusi pitää tauon ja pystyi
poistumaan myös huilaamaan. Tunteiden esille tuomisessa jo edellä
mainitut Aku Ankka-tunnekortit olivat hyvä apuväline tunteiden
sanottamisessa ja tilanteiden reflektoinnissa.
Tunteiden säätely on vaikeaa kenelle vain uusissa tilanteissa. Prosessin aikana nuoret kokivat paljon heidän arkielämästään poikkeavia tilanteita. Uskon nuorten oppineen tunnistamaan paremmin
omia tunteitaan prosessin kehittyessä. Lisäksi nuoret osaavat sanoittaa tunteitaan ja jakaa niitä toisille. Tämän kautta nuorten on jatkossa helpompi tunnistaa toisten tunteita.
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