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Pidentynyt nuoruus onkin normi
Tilaajille

PÄIVÄN TIMANTTI:  Kaisa-Maria Tölli joutui armeijassa silmä tikuksi, ja nyt luutnantti Tölli kertoo,
miten intti musertaa naiset

Laitinen Jaana

Nuorten hidas vakiintuminen harmittaa monia aikuisia. Ilmiölle on keksitty nimikin, pidentynyt
nuoruus. Se tarkoittaa, että nuoret eivät monen poliitikon ja elinkeinoelämän edustajan mielestä siirry
työelämään tuottaviksi veronmaksajiksi riittävän ripeasti.

Sen sijaan he viihtyvät opinnoissa kauan, kiertävät hanttihommissa ja lykkäävät perheen perustamista.
Se on individualistinen ja itsekäs tapa elää, sivustakatsojat moittivat.

Asia on osin toisin päin, sosiologi Kaisa Ketokivi Helsingin yliopiston sosiologian laitokselta sanoo.

"Nuoret tekevät juuri sitä, mitä aikuiselta odotetaan. He kouluttautuvat, löytävät itseänsä, keräävät
kokemuksia ja kehittävät näkökulmia." ONGELMA ON SIINÄ, että nuorten kohtaamat paineet ja

odotukset ovat kovia. Jokaisen pitäisi pärjätä omillaan.

Kun armoa ei anneta, nuoruudessa on itse paras varautua tulevaisuuden riskeihin.

"Nykyisin pitää täyttää paljon kriteereita ennen kuin voi vakiintua. Pitäisi olla hyvä ammatti ja
vakituinen työpaikka, riittävä elintaso ja oikea elämänkumppani. Ennen vakiintumista olisi pitänyt
myös löytää itsensä. Onko se edes mahdollista, eikö ihmisestä tule valmis vasta kuolemassa?"
Vaatimukset ja yhteiskunnalliset olot ovat kovemmat kuin vanhemmilla sukupolvilla. Siksi asioiden
saavuttaminenkin kestää kauemmin.

"Nuoret yrittävät toteuttaa samanlaista aikuisuutta kuin vanhempansa mutta pidennetyllä aikataululla."
KETOKIVI ON TUTKINUT perhettä ja muita ihmissuhteita. Hän sanoo, että pidentynyttä nuoruutta

elävät nuoret unelmoivat melko tavallisista asioista: turvallisestä elämästä, hyvästä työpaikasta,
ydinperheestä ja useammasta lapsesta kuin lopulta saavat.

Kaikki unelmat eivät toteudu, eikä nuori aina pääse kiinni asioihin, jotka ovat merkki pärjäämisestä. Se
voi aiheuttaa häpeää ja johtaa pahimmillaan syrjäytymiseen.

"Syrjäytymisen kanavia on nyky-yhteiskunnassa paljon enemmän kuin ennen." PIDENT YNEESTÄ

nuoruudestaon samalla tullut normi. Muilta nuorilta tuleva paine voi ajaa nuoren elämään
sinkkukautta, johon eivät kuulu perhe, vakituinen työ tai omistusasunto. Se, mikä näyttää vapaudelta,
onkin pakko.

Jos valitsee toisen tien, arvostelijoita ja kummastelijoita riittää.

"Jos joku alkaa leikkiä kotia, hänelle saatetaan sanoa, että sinun pitää ensin löytää itsesi ja sitoutua vasta
sitten. Tai että nuoruusvaihe vielä tulee eteen." Jaana Laitinen

Pause-ilta Umo Jazz Housessa (Pursimiehenkatu 6) klo 19. Sarja on osa Helsingin seurakuntien
Armo-tapahtumaa. Arto Nyberg juontaa. Kekustelijoina Kaisa Ketokivi, Oskari Katajisto ja Ranya
Paasonen. Vapaa pääsy. K18. Etusivulle Etusivulle
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Tilaa HS:n uutiskirje - saat päivän tärkeimmät ja tuoreimmat uutiset aikaisin aamulla ja myöhään
iltapäivällä sähköpostiisi. 

 Uutiskirje on ilmainen.

Sähköpostiosoite


