Esipuhe
Tämä kirja on keltainen kirja. Se on keltainen siksi, että se kertoo vaarasta, jostakin mikä on tulossa kohta. Väri ilmoittaa niin kuin liikennevaloissa, että valo vaihtuu pian vihreäksi tai punaiseksi. Keltainen ei ole minkään
puolueen väri, eikä tämä kirja ole minkään yksittäisen puolueen kannanotto.
Huoli, huuto nuorten hyvinvoinnin puolesta, kuuluu meille jokaiselle. Nyt
olemme risteyksessä, jossa odotamme vihreää valoa hyvään tulevaisuuteen.
Keltainen on myös oppimisen väri. Ehkä tästä kirjasta avautuu jollekin näky, missä olemme nyt, mitä pitäisi tehdä, miten pitäisi vaikuttaa ja
miten johtaa. Kirjassa kerrotaan kipeistä asioista, jotka koskettavat huolta
aiheuttavaa ja pahoinvoivaa ryhmää. Tällä ryhmällä ei ole välttämättä kykyä ja voimaa nostaa asioita esille. Siksi tämä kirja on huuto niiden puolesta, joiden ääni ei ole päässyt kuuluviin.
Kirjan sisältö saattaa aiheuttaa lukijoissa hyvin erilaisia reaktioita. Esiin
nousevat ajatukset voivat liittyä omiin kokemuksiin, työhön, tunteisiin,
onnistumisiin tai epäonnistumisiin. Joku voi ilahtua siitä, että vihdoinkin
sanotaan asioita ääneen. Joillekin tämä kirja avaa uuden näkökulman vanhaan kehikkoon. Joku voi pahastua ja hyökätä täydeltä laidalta kirjan sisältöä vastaan. Joku ajattelee, että kirja on täysin väärässä ja tarpeeton, ja hän
kieltää siinä kuvatut ongelmat. Joku voi mitätöidä kirjassa käsitellyt sisällöt, ja toinen voi sysätä vastuun muiden harteille: tämä ei kuulu minulle.
Joku voi syyllistyä, ahdistua tai kokea voimattomuutta haasteiden edessä.
Olemme käyneet toimituskunnassa vilkasta keskustelua kirjan sisällöstä
ja tavoitteista. Olemme myös pohdiskelleet huudon oikeutusta tulla kuuluEsipuhe
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viin. Ovatko esille nostetut asiat sillä tavalla tabuja, että ratkaisujen etsimisen sijasta mieluummin todetaankin, että itse asiassa meillä on kaikki hyvin? Esitämme yhdessä kysymyksen sinulle, lukija: oletko sitä mieltä, että näistä asioista on syytäkin huutaa? Toivomme, että saamme aikaan halun toimia uudella tavalla lasten ja nuorten paremman hyvinvoinnin puolesta. Toivottavasti joku ryhtyy toimimaan, päättämään, johtamaan ja vaikuttamaan.
Haluamme kiittää kaikkia kirjoittajia. Olette mahdollistaneet tämän
kirjan syntymisen. Ilman teitä ei olisi kokemuksia, näkökulmia tai mielipiteitä, joista kirjoittaa. Olette kuvanneet aidosti, mikä on elävää todellisuutta, mitkä asiat toimivat ja mitkä menevät täysin pieleen. Yhdessä ja avoimin mielin tietoja, ajatuksia ja mielipiteitä vaihtamalla, epäkohtiin puuttumalla sekä antamalla huolen huudon kuulua voimme osaltamme vaikuttaa asioiden paranemiseen. Toivomme, että pystymme olemaan kirjallamme pieneksi avuksi sille arvokkaalle työlle, jota kaikki nuorten kanssa ja
heidän hyväkseen toimivat ihmiset tekevät. Kiitos Sivistys, hallinto ja tutkimus -SIG-ryhmälle kannustamisesta. Kiitokset myös Akavan erityisalat
ry:lle ja Suomen tietokirjailijat ry:lle kirjan kirjoittamisen tukemisesta.
Jyväskylässä kesäkuun 2. päivänä 2014
Kirjan toimituskunta
Päivi Hamarus, Pekka Kanervio, Laila Landén ja Seppo Pulkkinen
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Huuto!

