
HAUSKANPITOA HANCON RECATASSA:
NUORET JA POLIISIT YHTEISTYÖSSA

JAANA JAATINEN

Hangon regattaan liittyvan juhlinnan, nuori-
son käytöksen, kävijämäärien ja poliisin poli-
tiikan kehityslinjoista on voinut Iukea lehdis-
tä B0-luvun alkupuolelta lähtien. Viime vuo-

sina kirjoitusten kuvana on ollut kavijamaari-
en pieneneminen, regatan rauhoittuminen ja
poliisin uuden toimintalinjan ylistys. Vaikka
ulkopuolisten kiinnostus koko tapahtumaan
on vähentynyt, hankolaisille ja erityisesti po-

liisille ilmio on yhä ongelmallinen.
Kesallä 1993 poliisin ongelmana olivat uu-

den, sallivamman toimintalinjan toteuttami-
seen liittyvät ristiriidat. Tilanteesta huolestu-
neen Hangon poliisimestarin aloitteesta Al-
koholipoliittinen tutkimuslaitos kiinnostui
nuorten alkoholin kayttista ja siihen liittyvistä
ongelmista regatan aikana. Laitoksen lahettä-

miä havainnoitsijoita oli Hangossa kesalla
1987, ja he kirjoittivat kokemuksistaan risti-
riitaisia tunteita herättäneen raportin (Lybeck

& al. l9B7). Tuohon aikaan kaytiin kiivaita
keskusteluja siitä, miten nuorten alkoholin
käyttoon pitäisi puuttua, ja tiukka kontrolloi-
va linja oli saamassa jalansijaa.

Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos lahetti
Hankoon haastattelijoita haastattelemaan

nuoria juhlijoita, paikallisia asukkaita ja joi-
tain vaikuttajahenkilöitä. Tarkoituksena oli
saada kuva siitä, mikä mieli ja merkitys Han-
gon regatalla on juhlimaan tulleelle nuorisol-
le, ja etsiä sitä, mihin mahdollinen konfliktiti-
lanne poliisin, nuorten ja paikallisten asuk-
kaiden valilla paikantuu.

Viime vuonna juhlijoita oli odotettua vä-

hemmän. Vilkkaimpana lauantai-iltana eri-

laisten arvioiden mukaan paikalla oli n. 3 000
nuorta. Haastattelijoiden mukaan suurin osa

nuorista oli 18-20-vuotiaita. Kepeita nuorten
haastatteluja (yhteensä lll) tehtiin koko vii-
konlopun ajan (9.-11.7.) ja useimmissa vas-

taajina oli l-3 nuorta. (Heistä n. 6O 7o oli pää-
kaupunkiseudulta, 20 Vo Hangostaja sen lä-
hiympäristöstä, 15 7o Tirrun ympäristöstä ja
loput eri puolilta Suomea.) Paikallisten asuk-
kaiden haastattelujen (yhteensä 23) lisäksi oli
kahden poliisin ja Alkon paikallisjohtajan
haastattelut. Käytettävissä oli myös jokaisen

haastattelijan lyhyt raportti viikonlopun ku-
lusta. Analyysiä varten aineisto koodattiin ja
luokiteltiin WP-indeksilla (Sulkunen & Ke-
kalainen 1992).

NUORTEN OMA MAAILMA

Mikä saa nuoret lähtemään Hankoon, vaikka
siella ei ole mitään järjestettyä ohjelmaa?

Yksi toistuva motiivi on juhlan halpuus. Hou-
kuttavaa on se, että juhliminen on täysin va-

paata, se ei ole rajattu aidatulle alueelle kuten
festarit, eikä ole kohtuuttoman suuriksi ko-
honneita sisäänpääsymaksuja. Toinen ylei-
nen motiivi on seikkailunhalu ja toive, että
kesään tulisi erilaista sisältöä ja tapahtuisi
jotain, mita ei joka päivä tapahdu. Myös kesä-

tapahtumien ylivoimainen kohokohta aurinko
tulee esiin nuorten puheissa. Toiveena yksin-
kertaisesti on, että "aurinko nousee ja tulee
helle". Hauskuuden kriteeriä arvioidessaan
joku laittaa ylimmäksi hyvän sään ja vastaa
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kysymykseen, mikä on ollut parasta, että "hy-
vät ilmat, en mä tiedä, ja ihmiset".

Useimmin toistuvat odotukset kohdistuvat

toisiin ihmisiin: sekä Iupauksiin uusista tutta-

vista että olemiseen kavereiden kanssa. Ylim-
pänä on halu olla yhdessä toisten nuorten

kanssa. Juhlatunnelma syntyy, kun on paljon

nuoria ymparillä. Sosiaalisuus ei ole vali-
koivaa, vaan kaikkijuhlimaan tulleet ovat ter-

vetulleita. Maailmoja syleilevä ihmisrakkaus

kohdistuu jengin määrään: mitä enemmän

jengia, sitä paremmat juhlat.

Toiseen sukupuoleen kohdistuvia sanoiksi

puettuja odotuksia oli hyvin vähän, mutta

haastattelijoiden kokemuksen mukaan ilmas-

sa oli myös lataus siitä, että oli tyttöjäja poi-

kia. Esittäessään arviota viikonlopusta j a odo-

tusten toteutumisesta nuoret eivät puhu siitä,
mita heille itselleen on tapahtunut, vaan siitä,

mita oli ympärillä eli miten paljon jengia oli
mukana.

" Pi.d,e tään ha.uska a."

Lapi koko aineiston kuvaukset siitä, mitä nuo-

ret aikovat tehda tai ovat tehneet, ovat hyvin
samansuuntaisia. Kaytetyt sanat ja kuvat

muodostavat uskomattoman yhtenäisen mer-

kitysverkoston. Yleisimmän tason yleisin vas-

taus kysymykseen, mitä nuoret aikovat tehdä,

on, että "pidetään hauskaa".

Ollaan vaanja pidetään muuten vain hauskaa, että
ei mitään sen ihmeellisempaa. (PE2:N 20)

Hauskanpitäminen on jotain itsestään selvää,

sen sisällön pitaisi selvita jo ilmauksesta. Il-
meisesti nuorten keskuudessa sillä on suh-

teellisen spesifinen merkitys, jonka sanoiksi

pukeminen ei ole helppoa. Siihen liittyy myös

ehkä tarkoituksellista epämääräisyyttä, sillä
sen sisältö ei ole ennalta määrättyä, vaan mää-

rittyy kussakin tilanteessa. Se on spontaania
ja vapaata mukaan heittaytymista.

Vastaaja: Pidetään hauskaa kavereitten kanssa.

Haastattelija: Mita se on, voitko tarkentaa?

V.: Sita ei voi sanoa. Se on mitä tulee aina, se voi
olla ihan mitä vaan. (PE  :M fB)

Hauskanpitäminen yhdessä toisten kanssa on

eräänlainen asennoituminen ja mielen viritys,
joka johdattaa hauskan maailmaan. Suuren-

moiseksi sen tekee yhteinen sopimus ja asen-

ne. Tätä vahvistaa myös nuorten tuomitseva

suhtautuminen niihin, jotka tulevat väärällä

virityksellä, eli niihin, jotka juovat liikaa ja

ovat lähteneet mukaan riidanhaluisella mie-

lella. Nama nuoret he erottavat puheessaan

omaksi porukaksi ("ketä ei haluukkaan pitäa
hauskaa, ne tulee, niilla on sellanen luonne
joka tapauksessa, että ne vaan haluaa tapella
sun muuta"), eikä tietenkään kukaan puhues-

saan itsestään sijoitu tähän ryhmään, vaan ne

ovat aina joitain toisia.

Hauskanpitämistä voi myös eritellä ja sen

sisältö voi saada nimiä. Viimeistään talloin al-
koholi tulee kuvioon mukaan. Useissa haas-

tatteluissa juominen tuli suoraan vastauksena

kysymykseen siitä, mitä nuori aikoo tehda vii-
konlopun aikana. Vastaus on yksinkertainen:

"ryypätä varmaankin" tai "juoda tietenkin".

Juominen yhdistyy tekemisluettelossa

useimmiten seurusteluun, jengissä mukana

olemiseen. Yleinen sosiaalisen olemisen tapa

on katsella ympärilla olevia ihmisiä tai erityi-
sesti vastakkaista sukupuolta olevia. Tyttti- tai
poikaystävän etsimisestä ei puhuta. Joissain
mainitaan iskeminen ("ajattelin iskee ton lo-
kin tuolta"), mutta ainakaan puheen tasolla

vakavampi kumppanin etsiminen ei ole mu-

kana kuviossa.

No ei me oikestaan muuta kuin dokataan katellaan
naisia ja katellaan merta. Siinä ne on tärkeimmät.
(PE6:M 21)

Juomiseen yhdistyvä aktiivisempi tekeminen

on liikkumista, kiertelyä, ihmisten tapaamis-

ta, toisiin tutustumista. Tallä tasolla puhutta-

essa juominen sulautuu muuhun tekemiseen.

Se on ikään kuin asiaankuuluvaa ja harmoni-

assa muiden tekemisten kanssa. Myös niissä

vastauksissa, joissa juomista ei mainita, teke-

misluettelo on samansuuntainen. Se sisaltaa
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kavereiden etsimistä, pörräilyä, kävelemistä
ympäriinsä, istuskelua, tuttujen kanssa jutte-
lua, pojille huutelua, kallioilla pomppimista,
tanssimista. Juhlintaan kuuluvana asiana juo-
minen on mukana mutkattomasti, se yksin-
kertaisesti kuuluu asiaan.

Allnholin käyttö

Joukossa on muutama kuski, joitain hyvin
nuoria ja joitain vain katselemaan tulleita, jot-
ka sanovato etteivät heiuo ollenkaan. Haasta-

telluista nuorimmat, 12- ja l3-vuotiaat tytöt,
jotka olivat mukana lahinna keräämässä pul-
loja, sanoivat vain maistelevansa löytämäs-
tään lonkeropullosta. Samassa porukassa voi
olla hyvin eri tavallajuovia. Joku rahaton voi
juoda sitä, mitä ympärillä olevat tarjoavat.

Juhlinnassa voi mainiosti olla mukana myös

selvin päin.
Paria poikkeusta lukuun ottamatta kaikilla

niilla, jotka aikoivat juoda, oli omat juomat
mukana, joko omalta paikkakunnalta mukaan
hankitut tai Hangosta ostetut. Suhdetta varus-
tautumiseen rentoutti tieto siitä, että omien
juomien loputtua voi mennä terasseille tai
olutelttoihin j atkamaan juomista.

Siihen, onko omia juomia mukana, vasta-

taan suoraan ja useimmiten siis myötävästi,
mutta kysymykseen, paljonko sita on mukanao

vastataan suunnilleen yhtä usein epämääräi-
sesti kuin kerrotaan laadut ja määrät. Jos juo-
mien määriä aletaan laskea, tuloksena voi olla
jokin uskomattomalta kuulostava annos.

H.: Paljon yhteensä suunnilleen menee viikonlo-
pun aikana?

V. l: No, jos puhutaan ihan totta niin tänä viikon-
loppuna meillä on 4 koria kaljaa, 12 siideriä. Mon-
ta viinipulloa sulla oli?

V. 2: Yhdeksan.
V. l: 9 viinipulloa ja yks kaks kolme kossua ja

pikku lisukkeita siihen päälle.
V. 2: Niin ja sitten terasseille siinä. (PE6:M 21 &

M 21)

Keskikalja on suosituin juoma näiden haasta-

teltujen vastauksissa. Hankintojen määrä

vaihtelee kolmesta kaljasta korilliseen iltaa
kohti. Asiallisten vastausten mukaan poikien
keskimääräinen ilta-annos on 10-12 keski-
olutta, joka tytöillä vastasi keskimäärin koko
viikonlopun annosta.

Seka tyttit että pojat kertoivat juovansa

myös viiniä ja väkevia.

No kahteen paivään on yks pullo kirkasta. (PE42:N
20)

H.: Kuinka paljon sä olet juomaa hommannut täks
viikonlopuksi?

V.: No mun vanhemmat antaa mun juoda ja mä
saan niiltä aina. Nyt mulla on yks viinipullo ja sit-
ten mitä mä haluan niin mä otan huomenna var-
maan saman velTan.

H.: Luuletko että se riittää?
V: Ihan hyvin kylla mulle, en mä sammua halua.

@Ea9:N 15)

No en mä tieda koskenkorva tai pöytäviina niin
menee viikonloppuna: perjantaina puoltoista ja
lauantaina toinen puoltoista pulloa. Pari kolme
hunttia menee, ei siinä ole mitään, ei mitään isom-
pia määriä. Ryypätään sen venan että pysytään ja-
loillaan. (LA29:M 2l)

Tallaisia vastauksia on jonkin verran, paljon
on myös kierteleviä ja epämääräisiä vastauk-
sia. Nuoret vastaavat, että "muutama kalja on
juotu", "paljon", "no jonkun verran", "tar-
peeksi", "sopivasti", "suhteellisen paljon",
"ei liikaa"o "liikaa"r "hirveesti".

Puheissa on sallittua juoda paljon, omista
juoduista määristä voi olla ehka ylpeakin,
mutta liika juominen on kuitenkin tuomitta-
vaa ja typerää käytöstä. Yksi juhlinnan har-
voista kääntöpuolista on juuri se, että jotkut
juovat liikaa. Ainut mainittu juomisesta itsel-
Ie koituva haitta oli krapula.

Aihe eli juomisesta puhuminen on sopivaa,

mutta tarkempien sisällöllisten vastausten

antaminen on vaikeampaa. Kerrotut määrät

ovat hyvin vaihtelevia. Miksi aihe on arka-
luonteinen? Kun juhliminen määrittyy juomi-
seksi, niin silloin täytyy juoda. Mutta onko
juomisen rajojen ja määrien hallinta viela
epäselvää? Vai ovatko juodut määrät yksityis-
asioita?

Voisiko aiheeseen liittya yleisemmin nuori-
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son juomisen tuomittavuus ja erityisesti tä-

män konkreettisen tilaisuuden historia, polii-
sin ankara kaytos aikaisemmissa regatoissa?

Tamantyylinen vihamielinen epäilys tulee

esiin haastattelussa, jossa haastateltava ky-

syy, aikovatko kysyjat ilmoittaa poliisille.

Meinaatko sä ilmottaa, miks sä kysyt tota? Vittu.
Nyt sopii kysyä pojilta, mä en tiedä. Mulla ei ole
mitään juomia mukana. [Myöhemmin keskustelus-
sa hän kysyy uudelleen:] Meinaatko sä ilmoittaa
poliisille? (PE50:N 19)

Salailu voisi liittya myös siihen, että kysyjät

ilmeisesti edustavat aikuisten maailmaa, sa-

maa johon nuorten vanhemmat kuuluvat, eikä

vanhemmille varmasti kerrota. mitä ja miten

paljon juodaan.

NUORTEN SUHDE MUIHIN

Paikahßet asukkaat

Kysyttäessä nuorilta, mitä he ajattelevat pai-
kallisten aj attelevan kaupunkiinsa juhlimaan

tulevasta nuorisosta, monet vastaavat ensiksi

vain nuorten näkökulmasta. He ovat ehdotto-

masti sitä mieltä, että tietenkin he tykkäävät,

kun on kerrankin enemmän ja erilaista poruk-

kaa ympärillä. Jos kysytään erilyisesti van-

hempien ihmisten käsitystä, vastauksena voi

olla tietämättömyys tai selostus siitä, että tie-
tenkään he eivät tykkää, kun paikat sotkeen-

tuvat ja pulloja menee rikki.

H.: Mita nää muut paikalliset ajattelee tästä?

V.: Mä luulen että ne ajattelee aika samoin, tai on

tyytyväisiä kun kerrankin on paljon enemmän po-
rukkaa.

H.: Siis vanhemmatkin ihmiset?
V.: No ne nyt, en mä, mä en oikein osaa sanoa

mitä ne ajattelee. (PEI2:N 18)

No ei kai ne ei oikein tykkaa kun porukka rikkoo
taalla kaikki paikat, ei ne nyt paljon siita valitak-
kään. (PE49:N t5)

Yllättavan monet nuoret perustelevat van-

hempien ihmisten positiivista suhtautumista

taloudellisilla tekijtiilla. Tietenkin he tykkaa-
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vät tapahtumasta, joka tuo paikkakunnalle ra-

haa. Rahastusmeininki saa kuitenkin nuorilta
tuomion.

No aikasemminhan tää, nehän oli tosi skitsoja. Ne-
hän ei myynyt edes kaljaa täällä kaupoissa lauan-
taina, niin jengi haki Thmmisaaresta kaljaa. Nyt ne

on tajunnut kai sen, että markat täytyy ottaa hi-
maan. (LAIS:M 29)

V. 1: No ainakin yks sukupolvi meitä korkeammal-
Ia niin ne siitä tykkää kun ne tienaa silla. Ihmiset
kayttaa kauppoja ja silleen, ne saa siitä rahaa.

Mutta kyllä varmaan nää meidänkin ikäset tykkää,
että täällä on ihan kivaa kun on tällänen isojuhlaja
silleen.

V. 2: Voinko tehä yhen lisäyksen? Tosiaan men-
nyt kaupalliseksi koko puuha. Taalla on kioskeja
joka ikisessä paikassa, joka ikisestä asiasta rahas-
tetaan, täällä ei ole enää se festarifiilis. (LA73:M
18&M19)

Monet nuoret ovat myös hyvin tietoisia paik-
kakunnan ihmisten rauhalliselle elamalle

tuottamistaan haitoista. He ymmärtävät hyvin
yksimielisesti, etteivät paikalliset tykkaa,

kun nuoriso tulee riehumaan, paikat sotkeen-

tuvat eivätkä asukkaat, pihat ja kukkapenkit
saa olla rauhassa.

Ma en kylla usko että ne tykkaa. Tää on hieno kau-
punki, ja tänne tullaan riehumaan. En usko että ne

tykkaa. (LA85:N rB)

No saattaa olla että kaikki ei tykkaa, kun menee

niin sotkuun pihat ja kaikki, autot saattaa kolhiin-
tua ja kaikkea muuta. (SUIOI:N 22)

Jos nuoret hahmottavat kysymykset aikuisten
mielipidettä hakeviksi, heidan vastauksensa

kertovat heidän olevan suhteellisen hyvin sel-

villa aiheuttamastaan hairitista. Vastauksissa

on kuitenkin toteava sävy, asialle ei tavallaan

voi mitään. He pitavat olemistaan oikeutettu-
na, kukaan ei esim. kerro, että hänta havettai-

si tulla juhlimaan toisten pihoille. Häiritit ovat

enemmänkin paikallisten kuin nuorten ongel-

mia.

t23

tt



Purjehtijat

Joillain nuorilla oli kaveri tai perhe purjehti-
massa, mutta suurimmalle osalle regatta oli
täysin yhdentekevä. Jotkut sanoivat pitävänsä
veneistä ja purjehtivansakin mielellään, jos

olisi varaa. Retoriikkaa, joka korosti erilli-
syyttä suhteessa regattaan, nuoret kayttivat it-
setyytyväisinä ja huumorilla höystettynä. Re-
gatan sivuuttaminen tuntuu kuuluvan asiaan,

siinä ei ole mitään kummallista tai hävettä-
vää. Kuitenkin purjehtijoihin suhtauduttiin
kunnioittavasti, mitään vihamielisiä kom-
mentteja ei tullut.

Okei, multa meni viis ekaa vuotta että mä en tien-
nyt mitä regatta tarkottaa. En mä tiennyt että se on
joku purjehdusjuttuo se oli silloin 18 vuotta ja siitä
eteenpäin. (PE50:M 33)

H.: Onko sulla mitään suhdetta naihin purjehtijoi-
hin?

V.: Ai taalla on sellasiakin.
H.: Niin tää on purjehduskilpailu alunperin.
Y.; Joo no ei purjehduskilpailuun, mutta purjeh-

tijoita olis ihan kiva naha. (LA65:N 19)

Valinpitamattömyys ilmentänee juhlinnan
lahtökohtana olevaa omaehtoisuutta ja nuor-
ten keskinäistä sopimusta: siihen tarvitaan ul-
kopuolinen virittaja määrittelemään vain aika
ja paikka.

Poläsi

Poliisi ei määrity nuorten puheissa ulkopuoli-
seksi, vaan kuuluu mukaan. Lähes kaikissa
niissä haastatteluissa, joissa nuori on vältty-
nyt poliisin väliintulolta, poliisi nahdaän tar-
peelliseksi järjestyksen ja turvallisuuden ta-
kaajaksi. Poliisi ikaan kuin hyväksyvänä, tur-
vallisena vanhempana on tervetullut. Vaikka
juhlinta on nuorten omaehtoista toimintaa,
siihen liittyy riskejä ja yllatyksia, joista nuo-

ret eivät koe itsekseen selviytyvänsä.

On niita ihan tarpeeksi poliiseja, täällä on suht
koht turvallinen fiilis. (PEI0:M 20)

Poliisien meininki on aivan oikein. musta se on tosi
mahtavaa. (LA23:M 17)

Ihan hyvin meni toi kyttähomma, ei ne ollu miten-
kaan hairioksi, yleensä ne on sellasia että ne häirit-
see kaikkia juhlijoita. (LA3B:M 27)

Poliisin asiallinen, suvaitseva käyttis saa hy-
väksynnän nuorten puheessa. Poliisin linja on
muuttunutjo edellisen regatan aikana,ja nuo-
ret, joilla on useamman vuoden kokemus, te-
kevät asiantuntevia vertailuja tämän muutok-
sen pohjalta ja antavat selityksen aiempien
juhlien väkivaltaisuuksista. Suurin syy riitoi-
hin ja tappeluihin on ollut poliisin rankaiseva,
tiukka linja. Nykyinen linja saa kiitosta.

Ei tana vuonna ole ollut sen pahemmin. Kait se on
vähän parempi että ne löystää vähän politiikassa,
monta vuotta - - Joo, on se parempi nyt, ei jengi
tappele niin paljon enää. Ne juo ne kaljat täällä
eikä tee mitään pahaa, mutta jos poliisit tulee ia
vetää kaljapullon, niin kai ne sitten hermostuu,
tulee heti tappelu. (PE7:M 21)

Oliko se kaks kolme regattaa sitten kun ne oli ihan
sikoja, nytkin ne vain ajeli tosta ohi ja jotain moik-
kaa. (LA26:M 18)

Haastateltujen joukossa on kaikesta huoli-
matta myös poliisin toiminnan tuomitsevia
nuoria. Heidan kertomustensa mukaan linjan
muutos ei ole tavoittanut kaikkia poliiseja tai
sitten poliisin arviointikyky ei toimi joka ti-
lanteessa. Jotkut ovat panneet merkille myös

linjan tiukentumisen edellisvuoteen verrattu-
na. Moni on törmännyt poliisin mielivaltai-
seen, rankaisevaan käytökseen ulkopuolise-
na.

V. I: Hypättiin autosta ulos ja saman tien yks frendi
oli bissen kans ulkona, pullo lahtee saman tien
veke ja saman tien joutu kyttikselle.

V. 2: Viime vuonna oli tosi rentoo.
V. 1: Yks kans sano että kytät on mennytja kaa-

taneet kaikkien kaljoja pois.
H.: Nytten?
V. 1: Niin kaytiin siella missä on se hd mesta,

niin kaatanut kaikkien kaljoja pois. (LA20:M 21 &
M 2r)

Jotkut ovat joutuneet itse, ainakin omasta

mielestään täysin mielivaltaisesti poliisien
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toiminnan kohteeksi. Tällaisissa kohtaami-
sissa nuorten kokemuksen mukaan poliisi ei
suostu neuvottelemaan eikä kuuntelemaan
nuoria, vaan tekee päätökset omien arvioin-
tiensa pohjalta. Leikki voi määriuyä tappe-
luksi ja tempaista nuoren putkaan. Seuraa-
vassa pitkässä lainauksessa tulee selkeästi
esiin se, miten eri tavalla nuoret ja poliisit
voivat nähdä tilanteen ja miten yhteismitatto-
mia osapuolten käsitykset ovat. Puheessa ko-
rostuu se, että nuorten on vaikea hyväksyä toi-
mintojen kohteeksi joutumisl.a.

V. 2: Tyhmät poliisit.
H.: Onko poliisi tullut sanomaan teille jotain?
V. 1: On tullut pari kertaa.
V. 2: Jouduin putkaan, vittu, leikittiin kaverin

kanssa.
V. 1: Kaverit joutu putkaan koska ne leikki ri-

suilla, ne hakkas toisiin.
H.: Mita siinä tapahtu?
V. 1: Ei siinä paljon ehtinyt tapahtua kun hihasta

kiinni ja autoon.
H.: Olitteko te leikkimielella, vai?
V. 2: Leikkimielella.
H.: Mita poliiseille sanoitte sitten?
V. I: No ei siinä paljon sanottu.
V. 2: Ei ne mitään, saman tien putkaan.
H.: Eilen illalla, vai?
V. 2: Just tunti sitten päästy pois, se oli mun mie-

Iestä niin älytön homma, että.
H.: Kuin kauan te olitte siella putkassa.
V. 2: Puol neljan aikaan jouduttiin ja kahelta-

toista tultiin pois, tunti sitten, niin älytön homma
kylla eua.

[Selittelyjen jalkeen keskustelu jatkuu.]
V.3: Voi vaikuttaa uskomattomalta näin, mut sen

homman kun olis nähnyt niin, huh, huh, olis kylla
ihmettelemistä.

V. 2: Niilla oli varmaan vähä puutetta siellä put-
kassa, piti saada lisää sinne.

V. 3: Jos oltais tosissamme skraa, posket turvok-
siin.

V. 2: Eihan me nyt toisiamme hakata.
H.: Olitteko te keskenänne niiden risujen kans-

sa?

Y.2: Joo, justiin.
V. 1: Meilla oli semmonen kaveriporukka, nää

siita yhtakkia sieltä valista napattiin.
V. 2: Yhtakkia niskasta kiinni ja sit mentiin.
V. 3: Ne tuli rantsusta aika hiljaa, ne tuli jostain

sieltä valistä.
V.2: Ma ajattelin eka, että ne rupee siinä jotain.

Vittu, en mä tajunnut, että me putkaan joudutaan.
(LA58:M2r,M23&M24)

Yleisin kuvio putkaan joutumisessa on se,

että syyttömäksi itsensä kokeva osapuoli mää-
rittyy vakivaltaiseksi ja joutuu lähtemään po-
Iiisin mukaan.

H.: Pitaako noita poliiseja peläta kun laitat pulloja
piiloon?

V. 1: Mita luulisit, viime yönä olin putkassa niin
pitaako niita pelata.

H.: Miten sä putkaan jouduit?
V. 1: - - eilen oltiin dokaamassa täällä tän hör-

ho-Pekan ja sen pikkuveljen kanssa. Joku jatka
alkoi riipiin, yhtakkia kavi lyomaan, tuli lyömään
takaraivoon. Mä olin mitä vittua, seuraavan kerran
poliisit tuus tänne näin. Ma en tehnyt mitään, olen
edelleenkin syytön.

H.: Mita ne poliisit sitten sulle puhu?
V. l: Ai puhu, no, mitä ne teki.
V. 2: Ne puhu että sä oletjuonut liikaa viinaa.
V. 1: Eka ne sano "poika - -", sit ne sano, oli

semmonen vanha papu, oli harmaat hiukset, tip-
puu varmaan kohtao sano mulle silleen "poika
yhen asian mä haluun sanoa, että tähän paikkaan
sä et kuulu". Mä olin hirveen otettu että "kiitos että
en tosiaan kuulu että tää on paskapomojen moka
mä jouduin teidan takia tänne". (LA3I:M f8 & M
18)

Kertojat kokevat putkaan joutumisen louk-
kaavaksi, mutta erityisen pahoillaan he tuntu-
vat olevan siitä, että poliisi toimii neuvottele-
matta ja selittelemättä.

Tämän aineiston pohjalta nuorten suhtautu-
minen poliisiin oli yhteensopiva nuorten oike-
uskäsitystutkimuksen (Grönfors & Hir-vonen
1990) antaman kuvan kanssa. Sen mukaan
nuoret näkevät poliisin välttämättömänä hy-
vänä, turvallisuuden takaajana j a ihmistä aut-
tavana ihmisenä, mutta ongelmaksi he koke-
vat poliisin esiintymisen etäisenä kontrollin
edustajana. Mielenkiintoista on myös se, että
nuoret eivät koe, että tilanne olisi heidän hal-
linnassaan, heidän omilla säännöillään tur-
vallisesti toimiva.

NUORISO POI-IISIN NAKOKULMASTA

B0-luvun puolivälissä varsinaisen regatan
ympärille juhlimaan tulleiden nuorten määrä
lisääntyi ja poliisi tiukensi toimintalinjaansa.
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Jarjestyshairioihin ja alkoholirikkomuksiin
pyrittiin puuttumaan mahdollisimman laaja-

alaisesti. Tüolloin tehdyn poliisin linjanmuu-

toksen tavoitteena oli saada nuorten määrä

vähenemään ja keinoina kaytettiin mm. kes-

kioluen myynnin kieltamista ja Alkon sulke-

mista. Nuorten yhdessäolo määrittyi jarjes-

tyksenpitäjien ja lehdisttin silmissä hulinoin-

niksi, juhlinta määrittyi väkivaltaiseksi, ka-

oottiseksi ryyppäämiseksi, nuoret nimettiin

hairikoivaksi "hännäksi". Yksi haastateltu

muisti matkailupaälliktin julistaneen Ilta-Sa-

nomissa, että'Jos ei hulinointi lopu kutsum-

me armeijan avuksi".
Haastatellun poliisin (= P.) mukaan linja ei

lain vaatimuksiin suhteutettuna ollut tiukka,

vaan poliisi oli aktiivinen. Samalla hän raken-

taa pohjaa ajatukselle, että muutos ei olisi ol-

lut tarpeellinenja että nykyinen käytäntö vain

sallii poliisin suuremman passiivisuuden.

Koska ohjenuorana on yha laki, joka ei ole

muuttunut, linjanmuutokselle ei ole kelvolli-
sia perusteita.

P.: Nyt täs on puhuttu paljon siita etta linja oli tiuk-
ka. Mä olen alkanut itsekkin miettimään sitä, että

onko poliisin linja ollut tiukka. Vaitan olevani oi-
keassa, kun sanon linja sinallaan ei ollut tiukka
mutta poliisi oli toiminnassaan erittäin aktiivinen.
Tarkotan sitä, että lainsäädännön mukaan siitä pi-
täis periaatteessa, ennen vanhaan jopa, tuomita
menetetyksi ja sakkoa kun nauttii yleisellä paikal-
Ia. Nyt yleinen linja oli se että oli huomautus ja
viinat maahan kaikkineen, joka on tavallaan linja-
na huomattavan paljon löysempi kuin lainsaadäntö

edellyttäis, tai antais mahdollisuuksia.

Tilanteesta on tullut poliisin ongelma, silla ti-
Iaisuudella ei ole varsinaisia jarjestäjiä ja

vastuu on jätetty poliisille. Poliisimestari (=

PM.) muotoili ongelman seuraavasti: "Se on

takavuosina kaatunut poliisin syliin, koska se

ei ole järjestetty huvitilaisuuso että olisi joku

järjestämässä sitä - - ja poliisi on aika huono

järjestäjä." Poliisimestari kaipaisi myös ylei-

semmän tason päätöksia linjauksista: "Eihän

täällä poliisi saisi sanella jonkun tämmösen

häppeningin luonnetta, vaan se pitaisi tehda

se päätös paikallisella poliittisella tasolla ja

sen linjan mukaan poliisi sopeuttaa toimin-

tansa.o' Tätä kautta lain vaatimusten ja tilai-
suuden edellyttämien vapauksien välille saa-

taisiin perustellumpi tasapaino ja vastuu ja-

kautuisi laajemmin. Erityisesti elinkeinoelä-

mä haluaisi, että tapahtumaa kehitettäisiin,

silla matkailu on kaupungille tärkeä tulonläh-

de ja ainoan suuren kesätapahtuman kuihtu-

minen huolestuttaa.

Nuortenkin edella kiittelemä linjanmuutos

sallivampaan ja ymmärtäväisempään suun-

taan tapahtui kesalla 199I poliisimestarin

päätöksestä. Muutoksen ylimpänä pontimena

oli ideologinen näkemys, eivät esimerkiksi

talouselämän odotukset. Linj anmuutos perus-

tui näkemykseen, että jokainen regattavieras

on tervetullut ja että nuoria ei saa kohdella

epäoikeudenmukaisesti. Nuorillekin on taat-

tava mahdollisuus oman kulttuurinsa yllapi-

tämiseen heidan ehdoillaan ja heidan jasen-

nystensä pohjalta. Kansalaisoikeudet täytyy

suhteuttaa nuorten toteutusmahdollisuuksiin.

PM.: Ma muutin sen linjan silloin 91. Se linjan-
muutos tarkoitti oikeastaan sitä, että mun mielestä
kaikki regattavieraat Hangossa regatan aikana

oleskelevat ihmiset, paikalliset ja vieraat, eivät

saaneet toteuttaa oikeuksiaan, hauskanpito-oi-
keuksiaan vapaa-ajanvietto-oikeutta siinä laajuu-
dessaja siinä erilaisuudessa kuin se onja pitää olla
mahdollista. Erityisesti nuoria ihmisiä kolhittiin,
silla tavalla että se oli jo epätasa-arvosta. Nuoret-

han on jo lahttikohtasesti huonommassa asemassa:

ikarajojen suhteen, brenkkujen suhteen ja sen

suhteen että niillahan ei ole mahdollisuutta tyylik-
kaasti terassilla tai laivan kannella ottaa drinkkia.
Vaan että bensat maksetaan, jengi maksaa kasaan
ja tullaan Hesasta tai pääkaupunkiseudulta tänne

takaboksissa on vinkkua ja se on kimppaan, se

nautitaan eikä ole mitään muuta mestaa kuin julki-
set paikat. Ja mun mielestä tästä on kysymys: on

annettava nuorisokulttuurillekin tietty alue elää.

Näkemys on hyvin yhteensopiva nuorten ker-

tomien odotusten ja toiveiden kanssa. Poliisi-
mestari perusteli linjanmuutosta myös Martti

Grönforsin ja Ari Hirvosen tutkimuksella

nuorten oikeuskäsityksistä, jonka mukaan

lainsäädäntö ja nuorten oikeuskäsitykset ovat

muuten samansuuntaisia, mutta alkoholin

kayttotin ja juhlintaan liittyvät käsitykset ovat

yhteensopimattomia. Ottamalla tämän lähtö-
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kohdaksi poliisimestari toivoi löytävänsä toi-
mintalinjan, joka mahdollistaisi yhteisym-
märryksen eri osapuolien valilla. Yhteistyon
kautta vastuuta voitaisiin siirtää enemmän
nuorille itselleen.

PM.: Silloin kun mä tätä uutta linjaa tein niin lah-
din siita, että näissä kahdessa suhteessa lainsää-
däntöä venytetäään. Pyritään vetämään se rajajon-
nekin lähemmäs nuoria. yli lainsaadännön rajan.
ja hyväksyttämään se nuorilla, jolloinka päästään
siihen että synlyy tuol'lainen sopimus semmonen
hiljainen sopimus, yhteisymmärrys siitä mitkä ne
raamit on. Ja samalla siirretään vastuuta tästä tou-
husta, niin kun rikosten ja henkisten ja fyysisten
kolhujen estäminen poliisilta nuorille.

Linja määrittelee poliisin neuvottelevaksi ja
tietoa jakavaksi yhteistyokumppaniksi, joka
olisi lahella nuorisoa, keskustelisi toiminta-
säännöistä, opastaisi oikeisiin toimintamal-
leihin ja olisi läsnä poliisille ehka uudella ta-
valla. Saadakseen idean toiminnalliseksi po-
liisi on laatinut pelisäännöt, jotka kertovat,
mikä on sallittua ja mika kiellettyä. Poliisi on
nimittänyt itseaän lehdistössä "hauskanpidon
konsultiksi", mutta puhuu pelisääntöpaperis-
sa mm. kuolemanvakavasti kuolemansyn-
neistä ja uhkaa "oikeudessa tavataan" -lau-
seella. Sen sijaan, että kerrottaisiin, mikä on
sopivaa käytöstä, tiedotteessa luetellaan kah-
deksan asiaa, joita ei saa tehdä, ilkeahktiilla
vitsailuilla höystettynä. Eli poliisin perintei-
nen rankaiseva asenne on myös mukana.

Uusi linja on jakanut poliisit kahteen lei-
riin. Ensimmäisenä vuonna linjaa vastustet-
tiin avoimesti ja vastustajat näkivät tällaisen
toiminnan poliisille mahdottomaksi. Tanä
vuonna poliisimestarin mukaan avointa vas-
tustusta ei enää ollut. Tahan hänen mukaansa
vaikutti ilmeisesti esim. se, että "siististi
nauttimisen käsitettä rajoitettiin" siten, että
pullosta juominen on kiellettya, mutta mukis-
ta ym. astiasta juominen julkisestikin on sal-
littua. Haastatellun poliisin mukaan aiempa-
na vuonna "poliisi -- salli kaiken ryyppäämi-
sen".

Poliisi on siis periaatteessa hyväksynyt uu-
den toimintalinjan, mutta nuorten kertomus-
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ten perusteella tämä ei näkynyt kaikkien po-
liisien toiminnassa. Ulkoa annettu toiminta-
malli ei korvaa aiemmin opittuja, vaan usein
vanhat asenteet jaavat elamaän taustalle ja
osoittavat olemassaoloaan epäsuorasti (esim.
Billig l9B7; Billig & al. fgBB). Haasrareltu
poliisi puki sanoiksi todennäköisesti myös
muiden uuden linjan vastustajien tai vaikeak-
si määrittelevien asenteita:

P.: Se ongelma minkä mä näkisin ongelmana, mä
olen sen verran,20 vuotta ollut poliisissa töissä, on
tullut jollainlailla sellanen raadollinen ajatteluta-
pa, ja usko ihmisen hyvyyteen on koko ajan karis-
sut. Toisaalta koko ajan toivoo sitä, mutta toisaalta
tietää sen kokemuksen kautta että ei se kuitenkaan
niin hyvä ole kuin se vois olla. Ja tossa kun lahe-
tään siitä ertä mika sinallaan on ihan oikein, mutta
saattais odotukset olla liian suuret kun vedotaan
tälläseen vastuuntuntoon, silla tavalla, kanna vas-
tuusi, älä tee näitä tai pidä huolta kaverista. Ne on
arvokkaita asioita kaikki, mutta kaikki tietää sen,
itsekin tiedan sen, etteivät ne käytännössä aina
toimi.

Konstruktio nuorista ja nuorten toiminnasta
voi olla negatiivinen ja estää positiivisen yrit-
tämisen. Käsityksensä totuudenmukaisuuden
takeena poliisi kayttaä pirkää ryökokemus-
taan. Toisaalta käsitys yleensä ihmisistä on
voinut värittyä omien kokemusten ja oman
maailmankuvan mukaisesti hyvin negatiivi-
seksi ja silloin myös usko pehmeämpiin kei-
noihin on mennyt. Sallivamman linjan voi
nähdä olevan ristiriidassa poliisin koulutuk-
sen antaman toimintamallin kanssa. Laadulli-
sesti muuttuneet toimintaohjeet voivat yksit-
täisestä poliisista tuntua raskailta paineilta
tai noudatettavilta kaskvilta.

P.: Se riippuu hyvin paljon siirä millä tavalla asen-
noidutaan, milla tavalla esimies asettaa paineita.
Kylla mulla semmonen kuva on, että kun ajattelen
tavallista poliisia, kun poliisin koulutus lähtee
yleensä siitä, että rangaistaviin tekoihin pitais
puuttua, ja sit niihin ei joko voi puuttua, joko niin
että et sitä on jamrtettu hallinnon sisältä tai niin
että niitä on niin paljon että ei pysty puuttumaan,
niin kylla sellasta kaveria, joka joutuu sen kanssa
tekemään, niin varmaan vähän frustroi sitten. Mur
ta se riippuu hyvin paljon miehestä millalailla se
sen ottaa. Humalainen ihminen on tietysti järjes-
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tyspoliisimiehen tyypillisin asiakas, et ei se siinä
mielessä mitään uutta ole, että lukumätiräsesti on

hyvin paljon niita. Ja nyt kun on kuitenkin tänä

vuonna niin, että jos käskijä sanoo että täytyy Iäh-

teä enemmän siitä etta kavellaan kun et ajetaan

autolla, niin joutuu olemaan hyvin lahella tätä po-

rukkaa vielä, niin kyl mä uskon että jollain lailla on

henkisesti raskasta.

Pehmeämmän linjan noudattaminen turhaut-

taa suoraan toimintaan tottunutta poliisia.

Puheenvuorossa juhliva nuori rinnastuu ke-

hen tahansa humalaiseen ihmiseen. Puheen-

vuoron loppupuolella tulee esiin poliisin toi-

minnan keskeinen vaikeus eli nuorten koh-

taamisen epämiellyttävyys ja pelottavuus. Po-

liisi yrittaa periaatteessa mennä lähemmäs

nuoriao tasaveroisena keskustelijana, mutta

jos tämä perustava asenne ei muutu, yhteistoi-

minta ja yhteiseen sopimukseen pääseminen

voi olla vaikeata.

NUORTEN JUHLA PAIKALLISTEN
NAKÖKULMASTA

Paikallisten näkökulma Hangon regattaan

kerääntyviin nuoriin on kaksijakoinen. Toi-

saalta regattaan odotetaan mahdollisimman

paljon osallistujia - myös nuoria -, koska

tämä tuo paikkakunnalle eloa ja rahaa ja toi-

saalta nuorten juhlinnan katsotaan aiheutta-

van vain meteliä ja ilkivaltaa. Kesän 1993

haastatteluissa painottuu enemmän ensim-

mäinen näkökulma. Haittoja tuovat koroste-

tusti esiin vain aivan juhla-alueella asuvat

hankolaiset. Periaatteessa nuoret ovat terve-

tulleita vieraita.

Se on ihan kiva silloin kun ne kayttaytyy siististi
niin ei siitä ole mitään haittaa. Hanko on kesäkau-

punki et talvella täällä on tosi kuollutta' Mun mie-
Iestä taälla saa käydä ainakin tosi paljon nuorisoa
ja ihan kaikenikasta. Siina mielessä kiva kaupunki
että kun ne käy regatassa täällä kerran, niin ihmi-
set tulee vanhempana tänne ja tuovat paljon rahaa

mukana. Ei taalla ole niin kun oli joskus silloin
kun mä tulin tänne, silloin kun oli kaikki: "voi ei

Hangon regatta", että suurin osa paikallisista
asukkaista suhtautu negatiivisesti, koska ne pel-
kasi. Sitten oli pari vuotta hirveen kuivaa, ei oike-

astaan käynyt ketään kun poliisit tiukensi otteita'
(N 45)

En tiiä mitä mä oikein sanon. Mä toivon että tulis
paljon ihmisiaja ettäjärjestys säilyy. (N 50)

Jotkut haastatellut hankolaiset ymmärsivät

nuorten Hankoon tuloa ja juhlintaa oikein hy-

vin. Hangossa voi viettää hauskan viikonlo-

pun. Vieraampi paikka houkuttelee irrottele-

maan uudella tavalla ja vapauttaa tuttujen

paikkojen kuvioista. Liiallinen alkoholin

käyttö ja suuri ihmismäärä saavat aikaan väis-

tämättömiä ristiriitatilanteita, mutta nuoria ei

leimata varsinaisiksi pahantekij öiksi.

Siinäpä se onkino paikka jossa voi irrotella kun ei

ole tuttuja kotiväkeä, se on kuin ulkomailla. - - Jos

ne tulevat paikkaan joka on outo, kummallineno

supistettu, krympattu maailma, ja siella voi ikaan-
kuin vapautua tietyllä tavalla asioista. Ei kai tänne

välttämättä tule kukaan niin kutsuttu pahantekijä.

Tietysti alkoholi saa aikaan enimmältä osaltaan

siis sen että kun se massa kontaktoi viranomaisten
kanssa. Se sai aikaan myös sitä että mentiin auton
ja motskareiden kanssa pitkin puistoja. (M 60)

Myös paikalliset asukkaat ovat huomanneet

poliisin toiminnassa tapahtuneet muutokset.

Aikaisempi tiukka linja saa joiltakin vanhem-

miltakin ihmisilta kritiikkia. Esimerkiksi

keskioluen myyntikiellolla ei katsottu olleen

kovin suurta vaikutusta regatassa tapahtu-

vaan alkoholin kaytttitin. Oluen myynti ei hai-

ritse, sen sijaan konkreettiset pullot ovat sekä

ongelma että tulonlähde.

Sitten kun oli pari kolme vuotta hoidettu silla [tiu-
kemmalla] tavalla, niin alkoi taas kuulua narinaa

että miksi ei voida Iöysätä tässä, koska myyntiluvut
rupes laskemaan seuroilla ja nailla, jotka saivat

aika paljon rahaa näistä myynneistä niin huomasi-

vat että kassat on paljon pienemmät. (Alkon pai-
kallisjohtaja)

Se on ikavintä kun ne rikkoo niita pulloja tuonne

hiekkaan uimarannalla, silla kun ihmiset kävelee

paljain jaloin ne on jaloissa. Pulloja kyl tulee re-

gattaviikonlopun jälkeen kun jätetään tuonne niitä
on kylla tuhansia. Yks ihminen kerää 200 pulloa
tosta ihan. Melkein joka vuos on ollut aika monta

keraajaa. Yleensä pikkupojat käy regatta-viikon-
loppuna, ne käy illalla pyärii tuolla ympäriinsä
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porukassa seisoo venttaamassa kun joku tyhjentää
kaljapullon kysyy saako ottaa pullon. (M 50)

Nuorten juhlintaa ei yleisesti pidetä erityisen
paljon häiriötä tuottavana, mutta ympäristö
karsii juhlijoista. Nuorten kokoontumispai-
kan lähistöllä asuvilla oli muita enemmän

huolia juhlinnasta. Nämä huolet koskivat eri-
tyisesti yleistä siisteyttä ja kukkaistutuksia.

Eihän ne muuten heittävät pullojaja käyvät pissal-
la, kun ei ole pissapaikkaa ihan lahella. Niin sem-
mosta pientä. Mina kylla en ole oikein juhlan kan-
nalla. (N 55)

Haastatteluissa todetaan yleisesti regatan

rauhoittuneen huomattavasti. Regattaan odo-

tettiin ja toivottiin yleisesti paljon ihmisiä,
koska se on edelleen yksi Hangon kesän pää-

tapahtumia, ja sen toivotaan jatkuvan mah-
dollisimman suurena tilaisuutena.

YHTEENVETO JA JOHTOPAATOKSET

Nuoret haluavat olla yhdessäjajuhlia vapaas-

ti ja halvalla. Kertomansa mukaan he eivät
ensisijaisesti tule Hankoon ryyppäämään
vaan olemaan toisten nuorten kanssa. Yhdes-
säolo on ylin toive, ja sen toteuttamiseksi
omaksuttu juhlintakonstruktio tuo juomisen

mukaan. Kysyttäessä nuorilta toisinpäin -
parhaasta tai ihanteellisesta humalasta - kai-
paus seurallisuudesta ja yhteydestä toisiin
yhdistyy siihen saumattomasti (Makela & Vir-
tanen I 987). Yhdessaolo-j uhliminen-j uomi-
nen-seurallisuus-solidaarisuus-kehä konst-
ruoi jengijuhlintaa harrastavan nuoren sosi-

aalisuutta.
Kehä on jotenkin ohuesti pyhä. Siihen pää-

see yhteisella virityksella, mutta sen sisältöä
ei voi määritellä tarkasti. Ennalta määrittymä-
tön hauskanpitäminen on siinä keskeistä ja
välineenä on (tietenkin) alkoholi. Juomisen
määrä on olennainen, mutta määriä ei aina-
kaan juhlintatilanteessa mielelläan lasketa.

Nuorten toiminnan lähttikohtana on heidän
itsensä määrittelemä hauskan maailma, johon

kuuluu lahinna 'omeitä nuoria juhlijoita".

Heilla on oikeus juhlia, heidan tapaansa juh-
lia on kunnioitettava. Juhlinnasta seuraa ta-
hattomasti tuotettuja hairitiita ja pikku rikko-
muksia. Nämä sattumukset ovat nuorten maa-

ilmassa soviteltavissa neuvotteluilla j a suurin
osa niistä menee juhlinnan tilille; yksittaiset
nuoret eivät ole niistä vastuussa. Purjehtijoi-
den, paikallisten asukkaiden ja nuorten välis-
tä solidaarisuutta löytyy ja juhlijat ovat pai-
kallisille tervetulleita vieraita, kunhan juh-
linta pysyy jotenkin kontrollissa.

Nuorilla on kuitenkin taju siitä, että heidän
konstruktionsa maailmasta ei ole kyllin laaja,
vaan voi sattua yllätyksiä, joita he eivät itse
hallitse. Omien sääntöjensä tueksi he haluai-
sivat poliisin yhteistytikumppaniksi siten,
että poliisi olisi heidan hrpeidensa palvelija.

Nuorten kertomusten mukaan poliisi luot-
taa vahvasti kykyynsä arvioida tilanteita ja
tietää neuvottelematta, mitä pitää tehdä, kuka
on ympäristölle vaarallinen, kuka on juonut
liikaa. Konfliktitilanteessa poliisit eivät koh-
tele nuoria järkevinä, keskustelutaitoisina ih-
misinä. Juhlintaa loukkaavaksi koetaan myös

se, että poliisi koskee hauskan välineeseen,
kaataa rohdot maahan. Mainitun oikeuskäsi-
tystutkimuksen suositus esittää nuorten toi-
veen seuraavasti : "Valmiuksia nuorten taholta
tuntuisi loytyvän sille, että poliisi voisi toimia
nuorten kanssa ja nuoria kiinnostavalla taval-
la kunhan se vain kuulisi myös nuorten näke-
mykset asioista" (Grönfors & Hirvonen 1990,
BI).

Legalistisen perinteen mukaan poliisin mo-

raalimaailma perustuu lain ja jarjestyksenpi-

don vaatimuksiin. Poliisit määrittävät tekonsa
myös kyseisessä konkreettisessa tilaisuudes-
sa tästä näkökulmasta, heille juhlivat nuoret
eivät tästä näkökulmasta ole mitenkään poik-
keuksellinen ryhmä. Tässä maailmassa rikko-
mukset ovat tarkoituksella tehtyja, ne arvioi-
daan tiukkojen lakien mukaan, ne tuomitaan
ja niistä seuraa rangaistus. Poliisi näkee it-
sensä lain ja yhteiskunnan (siis aikuisten ih-
misten) palvelijaksi. Yleinen, hallitseva polii-
sin diskurssityyppi on yksisuuntainen kuu-
lustelu, valta-asetelman mukainen arvioimi-
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nen ja toimintapäätösten tekeminen (esim.

Fairclough 1989). Keskustelut määrittyvät

asetelman mukaan kysyjä-vastaaja-asetel-
maksi, jossa ei-poliisin kysymykset ja odotuk-

set ovat epärelevantteja.
Perinteinen malli on ristiriidassa nuorison

juhlinnan lahtokohtien ja nuorten poliisiin
kohdistamien toiveiden kanssa, minkä ovat

todistaneet mallin mukaiset toimet aiemmissa

regatoissa. Seurauksena on ollut vakavia kon-

fliktitilanteita. Sen sijaan poliisin uusi toi-
mintalinja on lahella nuorten odotuksia ja
nuorten moraali- ja toimintamaailmaa. Tämä

linja sai myös paikallisten ihmisten hyväk-

synnän. Uuden ideologian käytännöksi muut-

taminen on aina vaikeaa. Vanhat toimintamal-
lit elavat sinnikkaasti mukana, eivatka paa-

tökset ja toimintaohjeet vielä takaa käytäntö-
jen muuttumista. Tämä ristiriita tuli esiin
myös aihetta käsitelleessä kirjoituksessa Po-

liisi-lehdessä (4-Sl 1993).

Ristiriita ratkeaa sen mukaan, näkeekö po-

liisi mahdolliseksi joustaa perustehtävästään
ja katsoa juhlintaa nuorten näkökulmasta,
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