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1. YLEISTÄ 
 
Nuorisotutkimusseuran tarkoituksena on edistää monitieteellistä nuorisotutkimusta Suomessa. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja, ylläpitää 
nuorisotutkijarekisteriä, julkaisee Nuorisotutkimus-lehteä, verkkokanava Kommenttia ja julkaisusarjaa 
nuorisotutkimuksesta. Vuoden 1999 alussa perustetun Nuorisotutkimusverkoston kautta seura harjoittaa ja 
rahoittaa tutkimustoimintaa. Seuran jäsenet ovat eri tieteenalojen edustajia ympäri Suomea.  
 
Vuosi 2010 oli Nuorisotutkimusverkoston toiminnan 11. vuosi. Tiivistetysti vuoden 2010 toiminnassa 
painottuivat seuraavat asiakokonaisuudet: 
 
Vapaa-aika tutkimuksen painopisteenä 

Tutkimustoiminnan painopiste oli vuoden 2008 alusta käynnistynyt ja opetus- ja kulttuuriministeriön 
valtionavustuksena rahoittama tutkimusohjelma Nuorten vapaa-ajan käytännöt ja nuorisotyö Suomessa. 
Vuosi 2010 oli kolmevuotisen hankkeen viimeinen vuosi, ja hankkeen tuloksia on koottu julkaisuun Annettu, 

otettu, itse tehty – nuorten vapaa-aika tänään -julkaisussa, jonka tuottamiseen ovat osallistuneet vapaa-
aikatutkimusohjelman tutkijat sekä vapaa-aikaa tutkineet yhteistyökumppanit. Julkaisu ilmestyy vuonna 
2011. Nuorisotutkimuspäivät pidettiin marraskuussa vapaa-aikateemasta. Lisäksi vapaa-aikaa tutkittiin 
ulkopuolisen rahoituksen hankkeissa (mm. Suomen Kulttuurirahaston hanke Nuoret taiteen tekijöinä. 

Myrsky-hanke tukena nuorten elämässä).  
 
Soveltava nuorisotutkimus, samoin kuin tutkimus- ja kehittämistoiminta ovat kasvavia tutkimuskenttiä. 
Vuonna 2010 Nuorisotutkimusverkostossa on toteutettu useita nuorisotyön tutkivan kehittämisen 
hankkeita Kanuuna-kuntien ja Helsingin nuorisoasiainkeskuksen sekä järjestöjen kanssa yhteistyössä. Lisäksi 
on käynnistetty kirjahanke nuorisotyön kehittämisen teemoista. Nuorisotutkimusverkosto osallistui 
nuorisoalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kehittämisverkoston koordinointiin. 
Nuorisotutkimusverkosto, Kanuuna-kunnat, Allianssi, Nuva-verkosto sekä Humanistinen 
ammattikorkeakoulu ja Mikkelin ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä luoneet rakenteelliset lähtökohdat 
nuorisotyön kehittämisverkostolle, jonka tavoitteena on edistää nuorisoalan eri tahojen toiminnallista, 
systemaattista ja koordinoitua yhteistyötä (yhteisiä hankkeita, koulutustoimintaa, julkaisuja, tapahtumia 
jne.).  
 

Organisaation ja työyhteisön kehittäminen 

Vuonna 2010 viimeisteltiin seuran ja verkoston itsearviointi, jossa seuran hallituksen jäsenet ja verkoston 
työntekijät arvioivat tutkimuksen painopisteitä, lähestymistapoja sekä tiede- ja nuorisopoliittista 
vaikuttavuutta.  
 
Vuonna 2010 on otettu käyttöön henkilöstösuunnitelma ja perehdyttämiskansio.  Valmistelussa oli lisäksi 
johtosäännön päivitys, joita koskeva työ viimeistellään vuoden 2011 aikana. 
 
Markkinoinnin ja tiedotuksen vahvistaminen 

 

Vuonna 2010 jatkettiin julkaisuja koskevan tiedotuksen ja markkinoinnin kehittämistä mm. messuilla ja alan 
lehdissä. Markkinointi- ja tiedotustoimintaa vahvistettiin myös muun muassa tiedetoimittajien suuntaan, 
mistä kertoo myös Mediakasvatusseura ry:n ja Suomen tiedetoimittajain liitto ry:n yhteistyössä järjestetty 
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Nuoret ja media -seminaari syyskuussa 2010. Kommentti-verkkokanavan ja Nuorisotutkimusseuran 
verkkosivujen uudistamistyö saatiin päätökseen. 

2. ORGANISAATIO 

2.1 Hallitus 
 
Vuonna 2010 yhdistyksen hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista jäsentä sekä 
vastaava määrä varajäseniä (suluissa):  
 

Timo Harrikari (puheenjohtaja) 
Helena Helve (Tarja Pösö) 
Kirsi Pohjola (Helena Laaksonen) 
Anneli Pohjola  (Mari Käyhkö) 
Pia Lundbom (Merja Kylmäkoski, vpj.) 
Sinikka Aapola-Kari (Sini Perho) 
Kari Paakkunainen (Jaana Lähteenmaa) 
Terhi-Anna Wilska (Päivi Harinen) 
Tuomas Martikainen (Heta Mulari) 

Nuorisotutkimusseuran hallitus kokoontui vuoden 2010 aikana yhteensä kahdeksan kertaa, joiden lisäksi 
järjestettiin kaksi sähköpostikokousta. Kokouksista kaksi oli laajempia työseminaareja, joista toinen 
järjestettiin Krapissa Tuusulassa ja toinen Aschan-Cafe Jugendissa Helsingissä.  
 
Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksiin kutsuttiin Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja, 
Nuorisotutkimusseuran toimiston toimihenkilöt sekä Nuorisotutkimusverkoston tutkijaedustajat. Vuonna 
2010 tutkijaedustajat olivat Nuorisotutkimusverkoston hankkeiden osalta Laura Kestilä (varajäsen Sofia 
Laine) ja ulkoisen rahoituksen hankkeiden osalta Anni Ojajärvi (varajäsen Antti Kivijärvi).  
 
Hallituksen toiminnan tukena kokoontui työvaliokunta, joka toimii hallitustyöskentelyä valmistelevana ja 
Nuorisotutkimusseuran toimihenkilöiden työtä tukevana elimenä. Työvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2010 
hallituksen puheenjohtaja Timo Harrikari, varapuheenjohtaja Merja Kylmäkoski ja hallituksen jäsenet Jaana 
Lähteenmaa ja Sinikka Aapola-Kari sekä seuran toimihenkilöt. Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden 
aikana seitsemän kertaa. 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 19.4.2010 ja syyskokous 13.12.2010. Vuoden lopussa (31.12.2010) 
Nuorisotutkimusseuralla oli 301 jäsentä. 

 

2.2 Henkilöstö, toimitilat ja työhyvinvointi 
 
Nuorisotutkimusseuralla oli toimintavuoden 2010 lopussa kymmenen toimihenkilöä:  
 

• Tutkimusprofessori Tommi Hoikkala  
• Tutkimusjohtaja Leena Suurpää (toimesta vapaalla 31.7.2010 asti; tehtävää hoiti 

1.11.2009−31.7.2010 Päivi Honkatukia) 
• Hallintopäällikkö Minna Laasala (nimike hallintosihteeri 23.3.2010 asti)  
• Erikoissuunnittelija Kaisa Vehkalahti (vanhempain- ja tutkimusvapaalla 1.1.2010–31.12.2013, joiden 

aikana tehtävää hoitaa Tarja Tolonen) 
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• Toimitussihteeri Tanja Konttinen (vuorotteluvapaalla 1.9.2009−10.8.2010, jonka aikana tehtävää 
hoiti Minna Laukkanen) 

• Julkaisusihteeri Vappu Helmisaari 
• Kommentin päätoimittaja Minna Laukkanen (11.8.2010 alkaen) 
• Järjestösihteeri Heidi Villikka (tutkimusvapaalla 1.8.2010–31.12.2012, jonka aikana tehtävää hoitaa 

Sarianne Karikko)  
• Tilastotutkija Sami Myllyniemi (nimike tilastosuunnittelija 23.11.2010 asti) 
• Toimistosihteeri Heta Kämäräinen (16.8.2010 alkaen, Ritva Valkonen 1.1.–31.7.) 

 
Lisäksi seuralla oli toimintavuotena harjoittelijoina Pauli Komonen, Eliisa Kylkilahti ja Ville-Samuli Haverinen 
sekä tutkimusavustajina Karoliina Autere ja Laura Humppila. Nuorisotutkimusverkostossa toimi 
erimittaisissa hankkeissa 29 palkkatutkijaa, joista 4 oli Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella ja 25 
ulkopuolisella rahoituksella.  
 
Nuorisotutkimusseura toimi Allianssi ry:n vuokralaisena Pasilassa Allianssi-talossa. 
Nuorisotutkimusverkoston tutkijoille tarjottiin mahdollisuuksien mukaan työtilat seuran toimipisteestä 
Pasilasta tai Nuorisotutkimusverkosto osallistui yliopistoille korvattaviin työhuone- ja muihin kuluihin. 
Toimintavuoden aikana vuokrattiin Helsingissä lisätiloja Nilsiänkatu 11:sta (Artlab) tutkijoiden työhuoneiksi. 
 
Nuorisotutkimusseuran henkilöstön työhyvinvoinnista on huolehdittu muun muassa vuotuisten 
kehityskeskustelujen, viikoittaisten työntekijöiden yhteisten palaverien, työvaliokunnan kokousten, sekä 
hallituksen ja työntekijöiden vuoropuhelun muodossa. Lisäksi työntekijöiden työhyvinvoinnista on pidetty 
huolta antamalla työntekijöille liikunta- tai kulttuuriseteleitä 400 euron arvosta vuodessa. Toimiston 
henkilökunta on käynyt ryhmätyönohjauksessa kuukausittain. Myös tutkijoille on tarjottu mahdollisuus 
työnohjaukseen. Nuorisotutkimusverkoston palkkalistoilla olevat tutkijat on integroitu verkoston 
tutkimushankkeisiin, mikä antaa mahdollisuudet tutkijoiden työn yhteisölliseen tukemiseen.  
Työsuojeluvaltuutettuna toimi Tanja Konttinen ja varatyösuojeluvaltuutettuna Heidi Villikka. 
Työterveyshuolto on järjestetty Suomen Terveystalon kautta. 
 
 

3. TUTKIMUSTOIMINTA  
 

3.1 Tutkimushankkeet 2010 
 

Vuonna 2010 Nuorisotutkimusverkoston laajat tutkimushankkeet keskittyivät nuorten vapaa-ajan, 
osallisuuden sekä nuorisotyön teemoihin osana Nuorten vapaa-ajan käytännöt ja nuorisotyö Suomessa -
tutkimusohjelmaa; nuorten hyvinvoinnin ja terveystajun tutkimukseen osana Suomen Akatemian 
rahoittamia hankkeita; kulttuurin ja taiteen merkitykseen nuorten hyvinvoinnin tukemisessa osana Nuoret 

taiteen tekijöinä – Myrsky-hanke tukena nuorten elämässä -hanketta. Lisäksi tutkimustoiminnassa on 
vahvistunut nuorisotyön kehittämis- ja arviointitutkimus, jota tehtiin useissa hankkeissa kuntien ja 
järjestöjen kanssa yhteistyössä, sekä liikunta- ja nuorisotutkimuksen risteykseen asettuvat 
tutkimuskysymykset. 

Nuorisotutkimusverkoston pääasiallinen rahoitus (60 %) saatiin valtion budjetissa nuorisotutkimukselle 
varatusta momentista. Alla on listattu sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtion avustuksen turvin 
rahoitetut tutkimushankkeet että ulkopuolisella rahoituksella toteutetut hankkeet (rahoittaja mainittu 
suluissa).  

3.1.1. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat tutkimushankkeet 
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Nuorten vapaa-ajan käytännöt ja nuorisotyö Suomessa -tutkimusohjelma (2008–2010) (OKM 

yleisavustus) 

 
Nuorisotutkimusverkoston keskeinen tutkimushanke oli vuoden 2008 alussa käynnistynyt kolmivuotinen 
tutkimusohjelma Nuorten vapaa-ajan käytännöt ja nuorisotyö Suomessa. Tutkimusohjelma selvitti laaja-
alaisesti nuorten vapaa-ajan nykypiirteitä ja käytäntöjä. Vapaa-aikaa lähestyttiin sekä organisoidun 
toiminnan että nuorten omaehtoisen toiminnan näkökulmista, vaihtelevin aineistoin ja metodein. 
Tutkimusohjelma lähestyi nuorten hyvinvointia "toisin silmin". Fokusoimalla vapaa-ajan kenttään 
tutkimusohjelma pyrki nostamaan tarkastelun kohteeksi ja keskusteluun myös ne nuorten hyvinvointia 
rakentavat tekijät, jotka eivät kiinnity formaaleihin nuoruuden instituutioihin, kuten yhteisöllisyys ja 
ystävyyssuhteet. Hanketta johti Päivi Honkatukia (1.1–31.7.) ja Leena Suurpää (1.8–31.12). 
 
Ohjelman tavoitteet nivoutuivat osaksi Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman aihealueisiin, ja se 
tuotti tietoa ja näkökulmia, joita voidaan työstää eteenpäin nuorisopolitiikan ja -työn kentillä. 
Tutkimushanke toimi jatkumona aikaisemmalle Suomalaisen nuorisotyön ja kansalaistoiminnan identiteetit 
-tutkimusohjelmalle (2005–2007). Hankkeen tulokset yhteen kokoava kirja ilmestyy keväällä 2011. 

 
Tutkimusohjelman puitteissa rahoitettiin vuonna 2010 seuraavia osaprojekteja ja tutkijoita: 

• VTT Laura Kestilä: Nuorten yhteiskuntapudokkaiden elämäntilanteen tilastollinen analyysi 
• VTT Mirja Määttä: Nuorisotoimi lapsi- ja nuorisopolitiikan ohjelmaprosesseissa  
• KTM Jani Merikivi: Kaupallisuus ja nuorisotyö virtuaaliyhteisöissä 

 
Tutkimusohjelman toimintaan osallistuivat vuoden 2010 aikana myös seuraavat tutkijat ja osahankkeet:  
 

• VTT, dos., erikoissuunnittelija Tarja Tolonen: Nuorten vapaa-aika, sosiaaliset suhteet ja 

elämäntapaisuus 
• VTT Sanna Aaltonen (HY/Suomen Akatemia): Mahdollisia ja todennäköisiä tulevaisuuksia? 

Huono-osaisten nuorten siirtymät aikuisuuteen  
• FT Anu Gretschel: Kunnallisen nuorisotyön vaikuttavuus nuorten näkökulmasta (Helsingin, 

Raahen ja Kajaanin nuorisotoimet, Allianssi, NTV -kumppanuushanke) 
• FM Veronika Honkasalo (HY/Suomen Akatemia): Erikseen vai yhdessä toimimista – 

monikulttuurillisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo nuorisotoiminnassa  
• FT, dos. Sirkku Kotilainen ja FT, dos. Katriina Siivonen: Nuoret taiteen tekijöinä. Myrsky-hanke 

tukena nuorten elämässä  
• VTM Sofia Laine: Aktiivisen kansalaisuuden mahdollisuudet hallintojohtoisessa ja 

ruohonjuuritason prosesseissa: vertailututkimus EU:n nuorisopoliittisesta kokouksesta ja 

Maailman sosiaalifoorumin nuorisoleiristä  
• VTM Marja Peltola: Perheen merkitys ja sukupolvien väliset suhteet 

maahanmuuttajaperheissä (40 % Helsingin yliopiston Perheen materiaalinen ja kulttuurinen 

muotoutuminen -tutkimushanke ja 60 % EU:n Moving societies toward integration -
tutkimushanke) 

• YTM Antti Kivijärvi: Monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishanke 

• FM Tomi Kiilakoski: Nuorisotalotoiminnan kehittämishanke (Kiilakoski on mukana myös 
muissa hankkeissa ks. tarkemmin luku 3.1.2.) 

Näiden osahankkeiden tarkemmat kuvaukset löytyvät alta.  
 

Suomalaisen nuorisotyön ja kansalaistoiminnan identiteetit -tutkimusohjelma (OKM yleisavustus)  
Vuonna 2005 alkanut tutkimushanke jatkui vuonna 2010 seuraavan osa-hankkeen osalta: 
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Aktiivisen kansalaisuuden mahdollisuudet hallintojohtoisessa ja ruohonjuuritason prosessissa: 

vertailututkimus EU:n nuorisopoliittisesta kokouksesta ja Maailman sosiaalifoorumin nuorisoleiristä. Tutkija 
VTM Sofia Laine.  
 

Suomen ihanuus ja kurjuus (2009−2011) (OKM kohdeavustus) 

Hankkeen alkuperäinen tavoite oli toteuttaa osatutkimuksia, joissa pureudutaan laadullisin menetelmin 
lapsuuden ja nuoruuden elämänkulun saranavaiheisiin eri kasvatus- ja sosialisaatioinstituutioissa. Hankkeen 
tarkoituksena oli toteuttaa ns. osallistavan tutkijuuden metodologista otetta, jossa kentän toimijat nuorten 
eri kasvuyhteisöissä asettuvat oman työnsä arvioijiksi ja eräänlaisiksi kanssatutkijoiksi – niin instituutioissa 
toimivat aikuiset kuin nuoretkin. Hankkeessa on toteutettu varsinaisesti vain yksi osatutkimus, Petri Pajun 
ja Tommi Hoikkalan kouluetnografia kantahämäläisen yläkoulun 9. luokalla 19.10.2009–31.3.2011. 
Hankkeesta valmistuu Petri Pajun väitöskirja (2011) sekä populaarimpi julkaisu, uuden tutkijuuden 
kirjallinen dokumentti Ihan tavallinen ysiluokka (2011). Myös alla mainittava Hoikkala-Salasuo-Ojajärvi: 
Tunnetut sotilaat. Varusmiehen kokemus ja terveystaju (2009) mahtuu Ihanuus- ja kurjuus -hankekonseptin 
sisään ja on katsottavissa tämän projektin osahankkeeksi. Samaa on sanottavissa niin ikään alla 
mainittavasta Nuorten vastuullinen yrittäjyys -hankkeesta (vrt. yrittäjyys yhtenä suomalaisena 
sosialisaatioareenana).   
 
Doping suomalaisessa liikuntakulttuurissa (2009−2011) (OKM kohdeavustus) 
Hankkeessa tutkitaan dopingaineiden käyttöä liikuntakulttuurissa. Painopiste on kilpaurheilun 
ulkopuolisessa dopingaineiden käytössä, jota pyritään tarkastelemaan mahdollisimman laaja-alaisesti. 
Tutkijat VTT, dos. Mikko Salasuo ja VTM Mikko Piispa.  

3.1.2. Ulkopuolisella rahoituksella toteutetut hankkeet 
 
Defence Nutri (2007–2010): Suomen Akatemian rahoittama konsortiohanke Varusmiesten terveystajusta. 
Hanke toteutettiin yhteistyössä Kansanterveyslaitoksen kanssa. Hankkeen vastaavana tutkijana toimi Dos. 
Antti Häkkinen (Helsingin yliopisto). Osana hanketta julkaistiin teos Tunnetut sotilaat. Varusmiehen 

kokemus ja terveystaju (2009).  VTM Anni Ojajärvi toimi hankkeen tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa 
vuonna 2010. 
 

Innostu innosta (2007–2010): Terveys ry:n rahoittama nuorten osallisuutta tukeva ehkäisevän päihdetyön 
osa-aikainen yhteistyöhanke, joka päättyi vuonna 2010. Tutkijat vuonna 2010: vastaava tutkija VTT, dos. 
Jaana Lähteenmaa (Tampereen yliopisto) ja tutkija valt.yo Milla Paumo. Hankkeesta on valmistunut raportti 
Terveys ry:n sisäiseen kehittämistyöhön.  
 

Kunnallisen nuorisotyön vaikuttavuus nuorten näkökulmasta (2008–2010): Nuorisoalan 
kumppanuushanke, jossa mukana ovat Helsingin, Kajaanin ja Raahen kunnalliset nuorisotoimet sekä 
Allianssi ry. Hankkeessa tutkittiin kunnallisen nuorisotyön perustehtävää ja vaikuttavuutta eri 
ulottuvuuksilla, erityisesti keskittyen nuorten paikallisen osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin ja 
kuulemiskäytäntöihin (vrt. nuorisolain kuulemisvelvoite). Hankkeen tutkijana toimii FT Anu Gretschel. 
Hankkeen tuloksista raportoidaan vuoden 2011 aikana monissa julkaisuissa (mm. Nuorten vapaa-aika -
hankkeen loppuraportti; Lasten ja nuorten kunta 2010-luvulla). 
 

Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hanke (2010–2012): Lapsuudentutkimuksen seuran, Terveuden ja 
hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on vahvistaa 
lastensuojelututkimuksen monitieteistä valtakunnallista koordinaatiota. Hankkeen toimintaa rahoittaa 
Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö (ITLA). Hankkeen tavoitteena on luoda eri tahoja 
verkostoiva rakenne ja siten edistää lastensuojelututkimusta hajautuneella tutkimuskentällä. Tavoitteena 
on samalla vahvistaa lastensuojelun käytännössä sekä tutkimuksessa tuotettavan tiedon kokoamista, 
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kehittämistä ja soveltamista yhteistyössä eri tahojen kanssa. Hankkeen koordinaattori VTT Elina 
Pekkarinen. Hankkeen väliraportti valmistuu vuonna 2011. 
 

Moving societies toward integration (2009–2010): EU:n rahoittama kahdeksan maan tutkimus- ja 
kehittämishanke, jossa pyritään löytämään toimivia ja sensitiivisiä ratkaisuja integraation tämänhetkisiin 
haasteisiin (erityisesti kaksisuuntaisen integraation käsitteen perusteelliseen soveltamiseen). Painopiste 
erityisesti maahan muuttaneiden nuorten käsityksissä ja kokemuksissa. Tutkija vuonna 2010 VTM Marja 
Peltola. Hankkeen tulokset on raportoitu Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisusarjassa otsikolla Youth 

work in Finland – finding ways for intercultural opening. 

 

Monikulttuurinen kansalaisyhteiskunta (2008–2010): Suomen Akatemian rahoittama hanke, jota koordinoi 
Joensuun yliopisto, ja jonka muina toteuttajatahoina ovat Jyväskylän yliopisto ja Nuorisotutkimusverkosto. 
Hankkeen johtajana toimii professori Pirkkoliisa Ahponen, koordinoijana professori Päivi Harinen (Joensuun 
yliopisto). Hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa vuonna 2010 FM Veronika Honkasalo ja VTT 
Leena Suurpää, joka oli 1.1–31.7. toimivapaalla tutkimusjohtajan tehtävästä tehden täyspäiväisesti 
tutkimustyötä.  Hankkeen tulokset kokoava yhteisjulkaisu on hyväksytty julkaistavaksi Leisure Studies -
lehdessä. Lisäksi Honkasalon hankkeessa viimeistelemä väitöskirja ilmestyy Nuorisotutkimusverkoston 
julkaisusarjassa maaliskuussa 2011. Suurpään osahankkeesta, erityisesti Ranskan 10 kuukauden 
kenttäjaksoon liittyen, on tekeillä suomenkielinen monografia koskien rasisminvastaista kansalaistoimintaa.  
 
Monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishanke (2009–2010): Kaupunkimaisen nuorisotyön 
kehittämisverkosto Kanuunan hankkeessa vietiin monikulttuurista nuorisotyötä käytäntöön kehittämällä 
arjen työkaluja ja nuorisotyöntekijöiden osaamista ja tietotaitoa. Teema-alueina hankkeessa olivat 
monipuolinen ja monikielinen tiedottaminen, nuorten keskinäisen dialogin tukeminen, sitoutuminen 
rasisminvastaiseen työhön, monitoimijainen yhteistyö ja työyhteisön monikulttuurisen tietotaidon 
lisääminen. Tutkija vuonna 2010 YTM Antti Kivijärvi. Hankkeen tulokset raportoidaan yhdessä Tomi 
Kiilakosken ja Veronika Honkasalon kanssa vuonna 2011.  
 
Lasten ja nuorten kunta (2010–2011): Hankkeessa tuotetaan seminaari ja kirja lasten ja nuorten 
osallistumisrakenteista, mahdollisuuksista ja käytännöistä kuntatasolla. Hankkeessa kootaan yhteen ja 
kerätään kuntakohtaista arviointitietoa ja tietoa toimintamalleista yhteistoimintaan lasten ja nuorten 
kanssa, verkostoidutaan tutkijoiden ja mm. kunnissa työskentelevien kanssa sekä tuotetaan sisältö 
maaliskuussa 2011 järjestettävään Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi -politiikkaohjelman 
päätösseminaariin. Hankkeen rahoittajana toimi Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin -
politiikkaohjelma. Tutkijat FT Anu Gretschel ja FM Tomi Kiilakoski. Hankkeesta valmistuu julkaisu vuoden 
2012 alussa.  
 
Nuoret ja vastuullinen yrittäjyys (2010–2011) -hankkeessa paneudutaan tutkimuksen teemoihin yhtäältä 
nuorten yrittäjyysasenteiden ja toisaalta uuden yrittäjyyden käytäntöjen kautta. Tulokulma nousee 
suomalaisesta yhteiskunnasta ja suomalaisnuorten tilanteesta, mutta sen selvittämiseksi käytetään 
vertailevaa metodia rakentamalla Etelä-Korea-USA-Suomi -asetelma, jonka puitteissa toteutetaan 
kansainvälinen vertailututkimus. Hankkeessa on sekä kvantitatiivinen että laadullisen tutkimuksen 
ulottuvuus.  Hankkeen kesto on 18 kuukautta ja sen perusrahoitus on peräisin Liikesivistysrahastolta. Hanke 
käynnistyi 1.3.2010 ja sen tutkijat ovat KT Leena Haanpää ja HM Simo Tuppurainen, joiden lisäksi 
suomalaiseen tutkimusryhmään kuuluvat VTL Kari Paakkunainen ja VTT Tommi Hoikkala (hankkeen 
vastuullinen tutkija). National Youth Policy Institute on hankkeen eteläkorealainen partneri, 
yhdysvaltalainen data on hankittu ostopalveluna Taloustutkimus Oy:ltä. Etelä-Korea -yhteistyön osalta 
hanke kytkeytyy yhteistyömuistioon Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Korean Tasavallan 
nuorisokomitean välillä. Hankkeesta juontui viiden vuoden johdannaissopimus ‘Mutual Agreement on the 

Exchange of Research and Cooperation between National Youth Policy Institute and Finnish Youth Research 
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Network’, joka allekirjoitettiin 2.11.2010 Helsingissä. Hanke kytkeytyy soveltuvin osin Suomen ihanuus ja 

kurjuus-hankekokonaisuuteen (yrittäjyys sosialisaatioinstituutiona). 
 
Nuorten miesten elämäntyyli ja terveys. Ylisukupolvinen elämänkulkunäkökulma (2009–2012): Suomen 
Akatemian rahoittamassa hankkeessa tarkastellaan terveyskäyttäytymisen periytyvyyttä ja kehittymistä 
elämänkulkunäkökulman avulla.  VTT  Tommi Hoikkala on hankkeen vastuullinen johtaja ja siinä toimi 
tutkijana vuonna 2010 VTM Anni Ojajärvi. 
 
Nuorten digitaaliset oppimisympäristöt (2010–2012): Myötätuulessa – nuorten digitaaliset 
oppimisympäristöt -hankkeen arviointitutkimus, joka toteutetaan ESR-rahoituksella yhteistyössä hanketta 
koordinoivan Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida ja tutkia 
kehittämisprosesseja, joilla hankkeessa vahvistetaan digitaalisen median osaamista sekä tuodaan uutta 
teknologiaa ja verkkovälitteisiä vuorovaikutuksen tapoja nuorisotyöhön. Hankkeen tutkija VTM Heidi 
Villikka. 

Nuoret taiteen tekijöinä. Myrsky-hanke tukena nuorten elämässä (2008−2011): Suomen 
Kulttuurirahaston rahoittamassa hankkeessa tutkitaan taiteellisen toiminnan merkitystä nuorten elämässä 
ja arvioidaan Myrsky-hankkeen vaikuttavuutta myös kulttuuri- ja nuorisopolitiikan näkökulmista. Dosentti 
Sirkku Kotilainen toimi vuosina 2008–2009 hankkeen vastaavana tutkijana, ja hänen siirryttyään toisiin 
tehtäviin otti dosentti  Katriina Siivonen tämän tehtävän vastaan. Hankkeen väliraportti Nuoret taiteen 

tekijöinä. Myrsky-hankkeen väliraportointia julkistettiin vuonna 2010. Loppuraportti valmistuu vuonna 
2011. 

Nuorisotalotyön kehittämishanke 2009−2010. Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkoston 
Kanuunan kehittämis- ja tutkimushankkeessa tarkasteltiin nuorisotalotoiminnan, avointen nuorten iltojen 
tai alueellisen nuorisotyön kehittämisen kohteita. Hanke on sateenvarjohanke, jonka teemat jakautuvat 1. 
osallisuuteen nuorisotilalla, 2. nuorisotilan ajantasaistamiseen, 3. nuorisotalojen kumppanuuksien 
kehittämiseen sekä 4. auditointimallin käyttöönottoon nuorisotiloilla. FM Tomi Kiilakoski toimi hankkeen 
kehittäjänä ja tutkijana. Hankkeen loppuraportti toteutetaan yhdessä Antti Kivijärven ja Veronika 
Honkasalon kanssa vuoden 2011 aikana. 
 
Nuoruuden sukupolvet (2009–2011): Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Nuoren Voiman Liiton kanssa 
yhteistyössä toteutettavassa keruussa haetaan kaikenikäisten suomalaisten omaelämäkerrallisia kirjoituksia 
lapsuudesta ja nuoruudesta. Kirjoituskilpailun muodossa toteutettavan keruun tavoitteena on tuottaa 
moniääninen laadullinen aineisto, joka kertoo eletystä, koetusta ja kerrotusta nuoruudesta Suomessa 
1900–2000-luvuilla. Aineisto tallennetaan avoimeen tutkimuskäyttöön Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan. 
Hankkeen koordinaattorina vuonna 2010 toimi julkaisusihteeri Vappu Helmisaari.  

Nykyaika ja nuorten kilpaurheilu -liikuntatutkimuksellisia näkökulmia (2010–2011) 

Nuoren Suomen rahoittamassa hankkeessa selvitetään lasten ja nuorten kilpaurheilun järjestämistä eri 
maissa sekä aiheeseen liittyvää tutkimustietoa. Tutkijat VTK Helena Huhta ja YTK Suvi Nipuli. 
 
Nuorisokulttuurit ja huumeviestintä -arviointihanke (2010–2011): RAY:n rahoittaman ja YAD:n 
organisoiman huumevalistuskampanjan (Street Team -nuorten kansalaistoiminnan kehittämishanke 

huumeviestintään) arviointi. Arvioinnin kesto yhteensä 12 kuukautta, jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen 
vaihe 2010 syksyllä. Tutkija: VTK Mikko Piispa. Hankkeen väliraportti julkaistaan vuonna 2011. 
 
Nykyaika ja nuorten kilpaurheilu -liikuntatutkimuksellisia näkökulmia (2010–2011): Nuoren Suomen 
rahoittamassa hankkeessa selvitetään lasten ja nuorten kilpaurheilun järjestämistä eri maissa sekä 
aiheeseen liittyvää tutkimustietoa. Tutkijat VTK Helena Huhta ja YTK Suvi Nipuli. Hankkeen raportti 
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valmistuu vuonna 2011. 
  
Perusopetuksen päätös ja nuoret (2010–2013): Eteenpäin Opintiellä – Perusopetus päätökseen -

hankkeen (mEnOliPPu) tutkimusosuus, jonka tarkoituksena on selvittää, millaisia erilaisia polkuja pitkin 
nuoret ovat tulleet elämäntilanteeseensa ja missä ovat ne aukot, joista nuoret ovat pudonneet 
palvelujärjestelmän ulkopuolelle. Tavoitteena on tuottaa tietoa kohderyhmänuorten sekä heidän asioitansa 
hoitavien viranomaisten ja palvelujen näkemyksistä sekä kehittymässä olevien monialaisten työmuotojen 
mahdollisuuksista ja haasteista. Tutkija VTT, dos. Tapio Kuure. 
 
Pojista isiksi (2009–2010): Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan kanssa yhteistyössä toteutettavassa 
hankkeessa selvitetään suomalaisen isyystutkimuksen nykytilaa sekä kartoitetaan tutkimustarpeita. 
Erityistä huomiota kiinnitetään lapsi- ja nuorisolähtöisen tutkimuksen asemaan tutkimuskentällä, sekä 
toisaalta nuoria miehiä ja isiä koskevaan problematiikkaan. Tutkijat: KM Johanna Mykkänen ja FM Ilana 
Aalto. Julkaisu Isyyden ihanteet, arki ja kokemukset valmistui syksyllä 2010. 
 
Päihdevalistuksen käsikirja (2010–2011): Hankkeessa tuotetaan perusteos päihdekasvatuksesta ja -
viestinnästä käytettäväksi alan koulutuksessa, päihdekasvatuksessa ja -opetuksessa, ehkäisevässä 
päihdetyössä ja sen tieto-ohjauksessa, hankkeiden arvioinnissa, päätöksenteossa, mielipidevaikuttamisessa 
ja kansalaistoiminnassa. Käsikirjan tavoitteena on mm. koota yhtenäiseksi esitykseksi esitykseen 
ajanmukainen tutkimus-, teoria- ja arviointitieto päihdevalistuksesta, -kasvatuksesta ja -viestinnästä ja 
muokata se käytännön työn tarpeisiin. Käsikirjan valmistelu toteutetaan Terveyden edistämisen 
politiikkaohjelman rahoituksella. Tutkija Markku Soikkeli.  Hankkeen raportti valmistuu vuonna 2011. 

Työpajatoiminnan ohjauksen arviointihanke (2009–2010): Palmenian ESR-rahoitteisessa hankkeessa 
arvioidaan ja kehitetään työpajojen ohjausta. Tutkija: VTT, dos. Tapio Kuure. Hanke on raportoitu 
Palmenialle.  
 
Your Move -arviointihanke (2010–2011). Hankkeessa arvioidaan Nuori Suomi ry:n Your Move -hanketta. 
Arviointia tehdään erityisesti kahdella tasolla, jotka ovat nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja 
liikuntakulttuurin muuttaminen nuorten osallisuutta tukevaksi. Tutkijat: FT Anu Gretschel ja VTT Päivi Berg. 
 

Youth Participation in Finland and Germany (2009–2010): Yhteistyöhanke, joka toteutettiin Suomen ja 
Saksan ministeriöiden yhteistyösopimuksen puitteissa. Kahdenvälisessä hankkeessa arvioitiin nuorten 
osallistumisen vahvistamista paikallistasolla ja lainsäädännön tasolla. Hankkeen tutkijat Suomessa Anu 
Gretschel, Tomi Kiilakoski, Aila-Leena Matthies, Pia Tasanko ja Vappu Helmisaari. Hankkeen verkkojulkaisu 
Youth Participation in Finland and Germany ilmestyi vuonna 2010. 
 
YOUTH-ohjelman arviointihanke (2009–2010): Euroopan unionin nuoriso-ohjelman arviointihanke. Tutkija 
VTT, dos. Tapio Kuure. Raportti toimitettiin rahoittajille vuonna 2010.    
 

Yllä mainittujen hankkeiden lisäksi tutkimustoimintaa koskevaa yhteistyötä tehtiin muun muassa 
Tilastokeskuksen (nuorten vapaa-ajan käyttöä koskeva hanke), Nuoran ja Stakesin (nykyinen THL) 
(nuorisobarometri, tutkija Laura Kestilän hanke), kunnallisten nuorisotoimien ja järjestökentän sekä eri 
ministeriöiden kanssa.  
 

3.2 Tyttötutkimusverkosto 
 
Tyttötutkimusverkosto on perustettu vuonna 2006 ja se toimii Nuorisotutkimusseuran itsenäisenä 
alaverkostona. Tyttötutkimusverkoston tavoitteena on koota yhteen eri alojen feministisesti 
suuntautuneita tyttötutkijoita sekä muita tyttötutkimuksesta kiinnostuneita toimijoita, kartoittaa ja seurata 
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suomalaista tyttötutkimusta, edistää tyttötutkimuksellista opetusta ja tietämystä sekä tehdä näkyväksi 
tyttötutkimuksen merkitystä sekä yliopistoissa että niiden ulkopuolella. 
 
Vuoden aikana verkosto järjesti tutkijatapaamisen Helsingissä 13.12.2010, joka pohjautui tuoreisiin 
tyttötutkimuksiin osallistujien tutkimuspaperien pohjalta. Tämän lisäksi verkostossa valmisteltiin vuonna 
2011 ilmestyvää tyttötutkimuksen oppikirjaa ja suunniteltiin yhteistyötä ruotsalaisen 
tyttötutkimusverkoston FlickForsk!in kanssa. Verkoston johtoryhmän tutkijoista kolme esitelmöi State 
University of New Yorkin Cortland Collegessa 22-24.10.2010 järjestetyssä konferenssissa Reimagining 
Girlhood: Communities, Identities, Self-portrayals. 
 

3.3 Nuorisotutkimuksen pro gradu -palkinto  
 
Nuorisotutkimusseura jakoi yhdeksännen nuorisotutkimuksen Pro gradu-palkinnon 9.-10.11.2010 
järjestettyjen Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä. Paras pro gradu -tutkimus valittiin 30 työn joukosta. 
Nuorisotutkimuksen asiantuntijoista koostuva raati valitsi poikkeuksellisen yksimielisesti töiden joukosta 
voittajaksi Sandra Nasser Al-Dinen työn Erojen samuudesta. Lännen ja idän kulttuurien diskursiivinen 

rakentuminen syyrialaisnuorten sukupuolten välisiä suhteita koskevassa puheessa. Gradu on tehty 
Tampereen yliopiston sosiologian laitokselle. Kunniamaininnan saivat Kirsi Rönnqvist (Turun yliopisto) 
tutkimuksellaan She want’s to be flowers, but you make her owls’. Identiteetin rakentuminen Alan Garnerin 

nuortenkirjassa The Owl Service sekä Antti Veilahti (Helsingin yliopisto) gradullaan Political Culture in 

Transition. A Case Study of Young People Confronting Civic Education in the Net and Beyond. 

 

Gradut arvioi Nuorisotutkimuksen asiantuntijoista koostuva raati, jonka puheenjohtajana toimi Mari 
Käyhkö. Raadin muut jäsenet olivat Titus Hjelm, Merja Kylmäkoski, Atte Oksanen sekä Tuomas Rantanen. 

4. JULKAISUTOIMINTA 
 

4.1 Nuorisotutkimus-lehti  
 
Nuorisotutkimusseura julkaisi Nuorisotutkimus-lehteä, joka ilmestyi vuonna 2010 neljä kertaa. Lehden 
teemat olivat: 

1/2010 Pojat ja koulu, vastaava toimittaja Sari Näre.  
2/2010 Ryhmät ja vapaa-aika, vastaava toimittaja Merja Leppälahti.  
3/2010 Osallisuus ja sosiaalinen vahvistaminen, vastaavat toimittajat Jatta Herranen ja Pirjo 
Junttila-Vitikka. 
4/2010 Taiteellinen toiminta ja hyvinvointi, vastaavat toimittajat Katariina Siivonen ja Sirkku 
Kotilainen.  

Lehden päätoimittajana toimi VTT, dos. Sari Näre ja toimitussihteerinä Minna Laukkanen (numerot 1-2, 
ajalla 1.1.–10.8.2010) ja Tanja Konttinen (numerot 3-4, 11.8. alkaen). Kullakin teemanumerolla oli oma 
vastaava toimittajansa. Lehden tieteellistä tasoa ylläpidettiin referee-käytännöllä (kunkin 
artikkelikäsikirjoituksen arvioi kaksi referee-asiantuntijaa, joista toinen oli väitellyt ja/tai lehden toimituksen 
ulkopuolinen henkilö).  
 
Nuorisotutkimus-lehdellä on monitieteinen, alueellisesti kattava toimitusneuvosto, joka kokoontui vuoden 
aikana neljästi. Toimitusneuvoston jäseninä toimivat:  
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Sanna Aaltonen, VTT, tutkija, Helsingin yliopisto 
Minna Autio, MMT, kuluttajaekonomian yliopistolehtori, Helsingin yliopisto 
Pirjo Jukarainen, HTT, erikoistutkija, Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, Tampereen yliopisto  
Sirkku Kotilainen, FT, tutkija, Jyväskylän yliopisto / Nuorisotutkimusverkosto 
Antti-Ville Kärjä, FT, dos., Turun yliopisto 
Merja Leppälahti, FL, tutkija, folkloristiikka, Turun yliopisto  
Tuomas Martikainen, FT, dos., tutkijatohtori, uskontotiede, Åbo Akademi 
Mari Mäkiranta, TaT, tutkija, Lapin yliopisto 
Mirja Määttä, VTT, Itä-Suomen yliopisto / Nuorisotutkimusverkosto 
Atte Oksanen, YTT, FM, dos., tutkija, sosiologia ja sosiaalipsykologia, Tampereen yliopisto  
Anne Ollila, KM, tutkija, sosiologia, Lapin yliopisto  
Anna Rastas, YTT, dos., tutkija, sosiologia ja sosiaalipsykologia, Tampereen yliopisto  
Anne Puuronen, FT, dos., Turun yliopisto 
Lauri Rapeli, M.Pol.Sci., Turun yliopisto 
Ulla-Maija Salo, KT, YTM, dos., kasvatustiede, Helsingin yliopisto 
Katariina Soanjärvi, KM, tutkimus- ja kehityspäällikkö, HUMAK 
Pirjo Suvilehto, FT, Oulun yliopisto 
Vappu Turunen, FM, informaatikko, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi 
Veli-Matti Ulvinen, KT, yliassistentti, Oulun yliopisto  
Raili Välimaa, TtT, terveystiedon didaktiikan lehtori, Jyväskylän Yliopisto 
Annamari Vänskä, FT, tutkijatohtori, Kristiina-instituutti, Helsingin yliopisto 

Hallitus valitsi 23.11.2010 kokouksessaan Nuorisotutkimus-lehdelle uuden toimitusneuvoston toimikaudelle 
2011–2012. 

4.2 Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja 
 
Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan tavoitteena on laajentaa nuorisotutkimuksen tieteellistä 
keskustelua, tuoda uutta tietoa ja näkökulmia nuorisosta yhteiskunnan eri kentille sekä nostaa 
ajankohtaisia teemoja nuorisopoliittiseen keskusteluun.  
 
Vuonna 2010 Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa julkaistiin yhteensä 17 julkaisua. Näistä 10 oli 
painettuja kirjoja ja seitsemän verkkojulkaisuja.    
 
Julkaisusarjan teemoissa painottuivat vuonna 2010 nuorten hyvinvointi, taide ja toiminta, vanhemmuus ja 
isyys; monikulttuurisuus sekä nuoret erilaisissa instituutioissa (erityisesti koulu, nuorisotilat, sosiaalitoimi) 
sekä nuorten ja lasten tutkimisen etiikka. 
 
Julkaisuyhteistyötä tehtiin muun muassa SKS:n ja THL:n kanssa. Jo vakiintunut julkaisuyhteistyö 
opetusministeriön ja Nuorisoasiain neuvottelukunnan (Nuora) kanssa jatkui nuorisobarometrin sekä 
isyysraportin osalta. 
 
Nuorisotutkimusverkoston julkaisujen markkinointia ja julkaisutoiminnasta tiedottamista kehitettiin vuonna 
2010 monin tavoin. Jyväskylän (27.–28.3.), Turun (1.–3.10.) ja Helsingin (28.–31.10.) kirjamessuilla 
järjestettiin sekä lavaohjelmaa että esiteltiin julkaisuja myyntipisteissä. Messujen yhteydessä kehitettiin 
yhteistyötä muiden kustantajien ja erityisesti kirjakauppaketju Rosebud Booksin kanssa (yhteinen 
messuosasto Jyväskylän ja Turun messuilla). Helsingin messuille Nuorisotutkimusverkosto osallistui Kultti 
ry:n yhteisosastolla. Lisäksi Nuorisotutkimusverkostolla oli myyntipiste muutamissa alan tieteellisissä 
konferensseissa, kuten Sosiaalityön tutkimuksen päivillä Jyväskylässä 18.–19.2., Politiikan tutkimuksen 
päivillä Helsingissä ja Tallinnassa 11.–12.3., Sosiologipäivillä Jyväskylässä 19.–20.3., Sosiaalipolitiikan päivillä 
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Helsingissä 21.–22.10, Lapsuudentutkimuksen päivillä Jyväskylässä 10.–11.6., Nuorisotutkimuspäivillä 
Helsingissä 9.–10.11. ja Tuhti-seminaarissa Tampereella 9.-10.12.  
 
Kirjoja myytiin toimistolta mm. Kirjavälityksen, BTJ Kirjastopalvelun ja Granum-verkkokaupan kautta, 
Akateemiseen kirjakauppaan sekä pieniin, itsenäisiin kirjakauppoihin. Uusi yhteistyösopimus tehtiin myös 
Rosebud-kirjakauppaketjuun kuuluvan Kolmen sepän kirjakaupan kanssa, joka merkitsi yhteistoimintaa 
markkinoinnin suhteen kaupassa mukana olevien tiede- ja pienkustantajien kanssa mm. Helsingin 
Sanomissa. 
 
Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimintaa koordinoi vuonna 2010 Tarja Tolonen, kustannustoimittajana 
toimi Vappu Helmisaari, ja julkaisusihteerinä toimivat Minna Laukkanen (1.1.–31.8.) ja Tanja Konttinen 
(1.9.–31.12).  Julkaisuviestinnästä vastasivat Tarja Tolonen ja Vappu Helmisaari. Osa toimitus- ja 
taittotyöstä tehtiin ulkoistetusti, samoin kirjojen (kansi)kuvituksesta vastasi useat tekijät.   
 
Nuorisotutkimusseuran julkaisutoiminnan kehittämiseen osallistuu julkaisutoimikunta, joka kokoontui 
vuonna 2010 kaksi kertaa, 6.5. ja 25.11. Julkaisutoimikuntaan kuuluivat julkaisuasioista vastaavan 
toimistohenkilökunnan lisäksi:  
 

Päivi Harinen, YTT, vs. professori, Joensuun yliopisto  
Titus Hjelm, TT, tutkija, University College London  
Atte Oksanen, YTT, FM, dos. tutkijatohtori, Tampereen yliopisto 
Terhi-Anna Wilska, PhD, dos., professori, Jyväskylän yliopisto  
Tapio Aittola, KT, professori, Jyväskylän yliopisto  
 Kyösti Niemelä, FM, toimittaja, Helsinki  
Päivi Honkatukia, VTT, dos, erikoistutkija, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 

 
Vuoden 2010 aikana julkaisusarjaa kehitettiin eri tavoin, mm. tarkennettiin refereejärjestelmää. Lisäksi 
julkaisusarjaa kehitettiin sarjamaiseen suuntaan. Julkaisutoimikunta kehitti julkaisusarjalle uuden 
luokittelun: tiede, hybridit, kenttä ja liike. Julkaisusarjan luokittelu viittaa erilaisiin kirjoitustapoihin, samoin 
kussakin sarjassa on hieman erilainen arviointikriteeristö. Sarjoittaminen alleviivaa sitä, että 
Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa on mahdollista tuottaa erilaisia tekstejä. Tiede -sarjaan kuuluvat 
teokset, joissa tyyli ja sisältö ovat akateemisten kriteereiden mukaisia (mm. väitöskirjat sekä teokset, joissa 
kaksi dosenttitason refeetä). Hybridit luokituksen mukaiset teokset ovat sekoitus tiedettä ja soveltavampaa 
sektoritutkimusta, perinteisesti nuorisotutkimuksen ominta aluetta. Myös hybrideihin luokitellut teokset 
käyvät läpi refereearvioinnin ennen julkaisua.  Kenttä-luokitteluun kuuluvat käytännönläheiset raportit, 
selvitykset, verkkojulkaisut, hankeselvitykset projekteista jne. Liike-teokset ovat ajankohtaisia tutkimuksia 
ja esseitä, jotka vastaavat nopeammin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Uutta luokittelua aletaan käyttää 
vuonna 2011. 

4.2.1 Painetut julkaisut 2010 
 
Puolustuskannalla. Nuorisobarometri 2010 
Sami Myllyniemi (toim.) 

Maahanmuutto ja sukupolvet  
Tuomas Martikainen ja Lotta Haikkola (toim.) (SKS; yhteistyö) 

Ohipuhuttu nuoruus 

Anu-Hanna Anttila, Kristiina Kuussaari ja Tiina Puhakka (toim.) (yhteistyöhanke THL:n kanssa) 
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Nuorisokasvatuksen teoria – perusteita ja puheenvuoroja 

Nivala, Elina & Saastamoinen, Mikko (toim.)  

Missä lapsuutta tehdään?  

Kirsi Pauliina Kallio & Aino Ritala-Koskinen & Niina Rutanen (toim.) 

Rasistisuus nuorten yhteisöissä. Tutkimus vuosituhannen vaihteen Joensuusta  

Sini Perho 

Muistikuvia 00-luvusta. 

Olli Sinivaara (toim.) 

Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä  

Elina Pekkarinen 

Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka 

Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen & Kaisa Vehkalahti (toim.) 

Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina. Ympäristökasvatuksen näkökulmia osallistumiseen 

Sanna Koskinen 

4.2.2 Verkkojulkaisut 2010 

 
Youth Work in Finland – Finding Ways for Intercultural Opening  
Marja Peltola 

Taiteen särmällä nuorille hyvinvointia. Sitoumuksia ja toiminta-ajatuksia nuorten tueksi   

Katriina Siivonen   

Isyyden ihanteet, arki ja kokemukset  
Johanna Mykkänen & Ilana Aalto 

Youth participation in Finland and in Germany. Status analysis and data based recommendations  
Eva Feldmann-Wojtachnia, Anu Gretschel, Vappu Helmisaari, Tomi Kiilakoski, Aila-Leena Matthies, Sigrid 
Meinhold-Henschel, Roland Roth & Pia Tasanko 

Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -verkkokyselystä  

Jenni Nurmenniemi 

 Nuoret taiteen tekijöinä. Myrsky-hankkeen väliarviointia 

Sirkku Kotilainen, Katriina Siivonen ja Annikka Suoninen 

Suomalainen huumekuolema 2007. Poikkitieteellinen tutkimus oikeuslääketieteellisistä 

kuolinsyyasiakirjoista 
Mikko Salasuo, Erkki Vuori, Mikko Piispa ja Pekka Hakkarainen 

4.3 Kommentti 
 
Kommentti on nuorisoa koskevaa tieteellistä, poliittista ja mediakeskustelua kommentoiva verkkokanava. 
Kommentti ottaa kantaa uusiin tutkimustuloksiin ja nuorisopoliittiseen debattiin. Kommentti kääntää 
ajankohtaisia tutkimustuloksia käytännön ja politiikan aiheiksi sekä tekee näistä viiltäviä tiivistyksiä. 
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Kommentin päätoimittajana toimi ajalla 1.1.–31.8.2010 Sofia Laine ja ajalla 1.9.–31.12.2010 Minna 
Laukkanen. Verkkotoimittajana toimi 1.1.10.–10.8.2010 Minna Laukkanen ja ajalla 11.8.–31.12.2010 Tanja 
Konttinen. 

Kommentin vuosi 2010 oli erityisen tuottelias. Palstoina toimivat kolumnit, blogit, Tilastokettu ja 
Lukukokemuksia. Kommentissa oli myös useita teemasarjoja. Teemasarjat pureutuivat ajankohtaisiin 
aiheisiin, muun muassa nuorisotyöttömyyteen, verkkonuorisotyöhön, nuorten vapaa-aikaan ja nuorten 
seksuaalisuuteen. Myös mm. Teinikarkotin-sarja, etiikkaseminaarin alustukset, Nuorisotyön ja sosiaalityön 
jaetut kentät -teokseen liittyvät puheenvuorot, Nuorisotutkimus-lehden pääkirjoituksia, Tilaaja-
tuottajamallin vaikutukset nuorisotyöhön -sarja, Kirsi Pohjolan Välihuuto! -sarja sekä Haitin nuorista 
kertova kirjoitussarja julkaistiin. Kommentissa nähtiin myös nuorisotutkimuspäivien satoa, ruodittiin 
kirjauutuuksia sekä käsiteltiin erilaisia nuorisopoliittisia, -työllisiä ja -tutkimuksellisia ulottuvuuksia eri 
kirjoituksissa. Pia Lundbomin toimittama Kansalaistoiminta-sarja, Petri Cederlöfin Nuorisotyö 2010-luvun 
Suomessa -sarja, Pojista isiksi -teemasarja sekä Nuorten elinolot -vuosikirjan julkistustilaisuuden alustukset 
julkaistiin. 

Kirjoittajina olivat nuorisotutkijoiden lisäksi nuorisotyön ammattilaiset, mutta myös HUMAKin opiskelijat 
saivat palstatilaa. 

Kommentin toimitusneuvoston ja Nuorisotutkimusseuran hallituksen jäsenten tuottama Viikon väite 
ilmestyi säännöllisesti. Leena Suurpään Suurpääkirjoitus pohti tutkijuutta monista näkökulmista. Sami 
Myllyniemen Tilastokettu-palsta jatkui. Lisäksi Kommentissa ylläpidettiin blogikokonaisuutta Nuorisotyö 
verkkoympäristössä, joka toteutettiin yhteistyössä Netarin kanssa. Blogisteina toimivat Päivi Kujamäki, 
Villiina Hellsten, Antti Ervasti ja anonyymi varusmies, joka piti Inttipäiväkirjaa. Tutkijat kirjoittivat 
yhteisblogia Matka nuorten vapaa-aikaan, jossa ilmestyi vuoden aikana monta kirjoitusta. Lukukokemuksia-
palstaa luotsasi Vappu Helmisaari. 

Koko vuoden 2010 ajan Kommentin tulevaa verkkouudistusta suunnittelivat ja valmistelivat Sofia Laine ja 
Minna Laukkanen, syyskaudella lisäksi Tanja Konttinen. Myös Nuorisotutkimusseuran harjoittelijat Eliisa 
Kylkilahti ja Ville Samuli Haverinen osallistuivat vuoden lopulla ”vanhan Kommentin” sisällön siirtämiseen 
uudelle julkaisualustalle. 

Lisäksi Kommentilla oli toimituskunta, johon kuului nuorisoalan kentän asiantuntijoita. Toimituskuntaan 
kuuluivat (edellä mainittujen lisäksi):  

Minna Ahola, viestintäpäällikkö, Nuorten Akatemia 
Kirsi Alasaari, toimitussihteeri, Nuorisotyö-lehti  
Veronika Honkasalo, FM, tutkija, Helsingin yliopisto 
Tomi Kiilakoski, FM, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto 
Sirkku Kotilainen, FT, dos., tutkija, Nuorisotutkimusverkosto 
Sofia Laine, VTM, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto 
Veli Liikanen, tutkimusassistentti, Mikkelin ammattikorkeakoulu 
Pia Lundbom, YTM, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu 
Pirjo Mattila, nuorisotyöntekijä, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus 
Mirja Määttä, VTT, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto 
Petri Paju, YL, toiminnanjohtaja, Lasten Kesä ry. 
Katariina Soanjärvi, KM, tutkimus- ja kehityspäällikkö, HUMAK 
Leena Suurpää, VTT, tutkimusjohtaja, Nuorisotutkimusverkosto 
Vappu Turunen, FM, informaatikko, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi 
Leena Tuuttila, projektisuunnittelija, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus 
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5. KOULUTUSTOIMINTA 
 

5.1 Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto (YUNET) 
 
YUNET on Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto, jonka piiriin kuului ensimmäisenä toimikautena 2007–
2009 yhdeksän yliopistoa sekä Nuorisotutkimusseura. Uutena tulossopimuskautena 2012 seitsemän 
yliopistoa sekä Nuorisotutkimusseura: Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos (koordinoiva yksikkö), Itä-
Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kasvatustieteen oppiaine ja Kuopion kampuksen 
sosiaalipedagogiikan laitos, Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ja yhteiskuntatieteellinen 
tiedekunta, Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkimuksen laitos, Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos, 
International Institute for Popular Culture (IIPC) ja Turun yliopiston koordinoima Lapsi- ja 
nuorisotutkimuskeskus sekä Åbo Akademin osalta Socialvetenskapliga institutionen. 
 
YUNET on perustettu Nuorisotutkimusseuran aloitteesta ja sen tavoitteena on edistää korkealuokkaista 
nuorisoon kohdistuvaa opetusta ja tutkimusta yhdistämällä eri yliopistojen voimavaroja. YUNETilla on 
perusopintoja koskeva opetussuunnitelma ja vuosittain opinnot on aloittanut n. 27 opiskelijaa. 
Tammikuussa 2010 toteutettiin opiskelijahaku ja otettiin 21 uutta opiskelijaa. Toinen perusopiskelijahaku 
toteutettiin marras-joulukuussa ja sisään otettiin 19 opiskelijaa. Vuoden 2010 aikana suunniteltiin 
nuorisotutkimuksen aineopintoja ja maaliskuussa 2011 tullaan toteuttamaan opiskelijavalinta 
aineopintoihin. 
 
Verkosto toimi kauden 2007–2009 Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella ja vuosina 2010–
2012 rahoitus järjestetään yhteistyöjäsenten rahoituksella. YUNETin toimintaa koordinoi Helsingin 
yliopiston sosiologian laitos ja sen koordinaattorina toimi 2010 Katja Yesilova.  
 
Nuorisotutkimusseuran edustajana yliopistoverkoston johtoryhmässä toimi Kari Paakkunainen ja 
varajäsenä Tarja Tolonen.  Tolonen toimi myös YUNETin verkkokurssin opettajana. Nuorisotutkimusseuran 
hallituksen jäsenistä Helena Helve toimi YUNETin johtoryhmän puheenjohtajana ja Sinikka Aapola-Kari 
Helsingin yliopiston edustajana johtoryhmässä.  

 

5.2 Nuorisotyön tutkimus-, kehittämis- ja yhteistyöverkosto 
 
Nuorisotutkimusverkosto on osallistunut nuorisotyön tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämiseen 
yhteistyössä nuorisoalan kunta-, koulutus- ja järjestötoimijoiden kanssa. Vuonna 2009 alkanutta 
verkostomaista yhteistyötä kehitettiin edelleen. Alan keskeisten ammattikorkeakoulujen lisäksi verkostossa 
olivat mukana 19 suurimman kunnan nuorisotoimien muodostama Kanuuna-verkosto ja Allianssi. 
Verkoston tavoitteena on edistää ja mallintaa nuorisoalan eri tahojen toiminnallista, systemaattista ja 
koordinoitua yhteistyötä (yhteisiä hankkeita, julkaisuja, tapahtumia ym.) . Verkostotoiminnan pohjana on 
useita meneillään olevia yhteistyöhankkeita ja kumppanuuksia, joissa Nuorisotutkimusverkosto on mukana.  
 

5.3 Ammattikorkeakoulu- ja muu koulutusyhteistyö 
 
Nuorisotutkimusverkosto tekee tiivistä yhteistyötä nuorisoalan opetusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen 
kanssa. Nuorisotutkimusverkosto on tukenut nuorisoalan opetuksen kehittämistä HUMAKin 
työelämäneuvottelukunnassa. Nuorisotutkimusverkosto on vaikuttanut myös valtakunnallisessa 
Nuorisoalan korkeakouluverkostossa (NUKO), jonka tehtävänä on kehittää nuorisoalalla koulutusta 
antavien oppilaitosten välistä opetusyhteistyötä. Verkostossa ovat mukana niin yliopistot, 
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ammattikorkeakoulut kuin opistot. Lisäksi Nuorisotutkimusverkosto on ollut aloitteellinen nuorisotyön 
kehittämisverkoston valmistelutyössä, jonka osapuolina ovat tutkijoiden ja nuorisotyön ammattilaisten 
lisäksi nuorisoalan koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut (ks. kappale 5.2.).   
 
Monilla Nuorisotutkimusseuran toimihenkilöillä ja hallituksen jäsenillä oli toimintavuoden aikana 
nuorisotutkimuksellista opetustoimintaa eri yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa sekä muissa 
oppilaitoksissa ja Nuorisotutkimusverkostoon ja sen toimintaan kävi tutustumassa opiskelijoita useista eri 
oppilaitoksista. 
 
 

6. SEMINAARITOIMINTA 
 
Nuorisotutkimusverkoston seminaaritoiminnan tavoitteena on luoda foorumi sekä nuorisotutkimuksen 
poikkitieteelliselle kehittämiselle (tutkijaseminaarit) että nuorisokentän ja muiden yhteiskunnan 
toimijoiden vuoropuhelulle (keskustelufoorumit). 
 

6.1 Nuorisotutkimuspäivät  
 
Yhdeksännet Nuorisotutkimuspäivät järjestettiin 9.–10.11.2010 Helsingissä Tieteiden talolla teemalla 
Nuoret ja vapaa-aika. Nuorisotutkimuspäivät keräsivät yhteen noin 130 osallistujaa − tutkimuksen tekijöitä 
ja tiedon käyttäjiä − pohtimaan nuorten vapaa-ajan nykypiirteitä, historiaa ja käytäntöjä.  Päivien 
pääpuhujat olivat tutkimuspäällikkö Mirja Liikkanen (Tilastokeskus), FT, tutkija Hanna Vehmas (Jyväskylän 
yliopisto) ja VTT, dosentti, tutkijatohtori Anu-Hanna Anttila (Turun yliopisto).  
 
Päivillä järjestettiin myös Nuorten tyylit -paneelikeskustelu, jossa keskustelivat VTT, tutkimusprofessori 
Tommi Hoikkala (Nuorisotutkimusverkosto), VTT, dosentti, tutkija Jaana Lähteenmaa (Tampereen 
yliopisto/Nuorisotutkimusverkosto), VTT, dosentti, tutkija Mikko Salasuo (Nuorisotutkimusverkosto) ja VTT, 
dosentti, erikoissuunnittelija Tarja Tolonen (Nuorisotutkimusverkosto). Teemaan virittävän 
alustuspuheenvuoron piti YTT, suunnittelija Sini Perho ja paneelikeskustelun puheenjohtajana toimi 
tiedetoimittaja Minna Laukkanen. 
 
Päivillä kokoontui kymmenen pienempää työryhmää, jossa lähestyttiin päivien kattoteemaa eri 
näkökulmista. Lisäksi päiviin kuului osallistujille maksuton illanvietto Tieteiden talolla ja niillä jaettiin 
nuorisotutkimuksen gradupalkinto 2010. 

 

6.2 Tutkijaseminaarit  

 
Avoimet tutkijaseminaarit 

 
Avoin tutkijaseminaari on foorumi, jonka avulla Nuorisotutkimusverkosto pyrkii edistämään 
nuorisotutkimusta valtakunnallisesti ja monitieteisesti. Tutkijaseminaarin keskeinen tehtävä on tarjota 
nuorisotutkijoille avoin keskusteluympäristö ja tukea itsenäiseen tutkimustyöhön. Samalla seminaari toimii 
nuorisoalan tutkijakoulutuksen tukena. Tutkijaseminaari on tarkoitettu sekä varttuneemmille tutkijoille että 
väitöskirjan tekijöille. 
 
Tutkijaseminaarit toimivat teemapohjaisesti ja ovat avoinna kaikille käsiteltävistä aiheista kiinnostuneille. 
Seminaareista tiedotettiin muun muassa valtakunnallisella Nuotta-postituslistalla, missä myös pyydettiin 
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ehdotuksia käsiteltäviksi teemoiksi ja työpapereiksi. Tutkijaseminaaria johti ja koordinoi erikoissuunnittelija 
Tarja Tolonen. 
 
Avoin tutkijaseminaari järjestettiin vuoden 2010 aikana neljä kertaa: 
 

• Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka, Helsinki 12.4. (samalla kirjan julkaisutilaisuus) 

• Koulutus ja transitiot, Helsinki 26.5. (työpaperit YTM, tohtorikoulutettava Mette Ranta, FM, 
tohtorikoulutettava Ilona Sammalkorpi ja dosentti Ismo Kantola) 

• Nuorisotyö ja nuorten toiminta, Helsinki, 8.6. (työpaperit FM, tutkija Petri Cederlöf ja VTM, tutkija 
Sofia Laine)  

• Avoin teema, Helsinki, 24.11. (työpaperit VTL Tuuli Salospohja, tutkija Petri Paju, FM, tutkija Heta 
Mulari) 

Työpaja artikkelin kirjoittamisesta kansainväliseen journaaliin 13.10.2010, Tieteiden talo, Helsinki 

Kaikille avoimessa koulutus- ja käsikirjoitusten työstöpäivässä perehdyttiin kansainvälisten journaalien 
toimintatapoihin sekä siihen kirjoittamisprosessiin ja -tapaan, joiden parissa kansainvälisiin journaaleihin 
kirjoittavat tutkijat työskentelevät. Työpajan vetäjinä toimivat Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja 
Leena Suurpää ja professori Pauliina Raento Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitokselta. 
Tutkijat ja opiskelijat saivat ehdottaa englanninkielisiä, kansainvälisiin journaaleihin suunnattuja 
artikkelikäsikirjoituksia työpajaan. Työpajassa käsiteltiin yhteensä seitsemää artikkelia ja siihen osallistui 
noin 30 henkilöä. 

6.3 Julkistamis- ja keskustelutilaisuudet 

Nuorten ja lasten tutkimuksen etiikka -kirjan julkistamistilaisuus ja -seminaari Tieteiden talolla 12.4.2010  

Seminaarissa teosta esittelivät useat kirjoittajat. Yleisen katsauksen teokseen loi tutkija Niina Rutanen 
Lapsuudentutkimuksen seurasta. Professori Klaus Mäkelä puhui otsikolla ”Eettinen ennakkosäätely ja 
nuorten oikeus osallistua tutkimuksiin” ja kehittämispäällikkö Arja Kuula Yhteiskuntatieteellisestä 
tietoarkistosta keskusteli aiheesta ”Tieteen avoimuuden eettiset huolenaiheet lasten ja nuorten 
tutkimuksessa.” Dosentti Harriet Strandel Helsingin yliopistosta puhui aiheesta ”Lasten tutkimuksen etiikka: 
Samanlaista vai erilaista verrattuna aikuisten tutkimukseen?”. 
 
Tilaisuudessa teosta kommentoivat Anna Rastas, YTT, Tampereen yliopisto ja Johanna Olli, TtM, Turun 
yliopisto. Tilaisuuden päätti Hanna Lagström, tutkimusjohtaja, Turun yliopisto. Yleisöä tilaisuudessa oli noin 
80 henkilöä. 
 

Näkökulmia nuorisotyöttömyyteen -seminaari Tieteiden talolla 5.5.2010                           

Seminaarissa keskusteltiin tuoreimman nuorisotutkimuksen tiedon perusteella nuorten työttömien 
työelämäasenteista, työttömyyden kokemuksista ja työvoimapolitiikasta. Kyse oli monitieteisyyden lisäksi 
myös sektorien – nuoriso-, koulutus- ja työllisyyspolitiikan – välisestä vuoropuhelusta. Esitelmöijät olivat 
virkamiehiä ja tutkijoita eri sektoreilta, mukana mm. Ilkka Nio (Työ- ja elinkeinoministeriö), Laura Vartia 
(Valtiovarainministeriö), Liisa Winqvist (Työ- ja elinkeinoministeriö), Susanna Korpivaara (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö), Mirja Hannula (Elinkeinoelämän keskusliitto) ja Erkki Laukkanen (SAK).  Tutkijoita 
edustivat professori Helena Helve, dosentti Jaana Lähteenmaa, lehtori Kari Paakkunainen, tutkija Marjaana 
Kojo ja tilastosuunnittelija Sami Myllyniemi sekä professori Terhi-Anna Wilska.   
 

Muistikuvia 00-luvusta -kirjan julkistamistilaisuus Ravintola Sturenkatu 21:ssa 20.5.2010 
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Olli Sinivaaran toimittamassa Muistikuvia 00-luvusta -antologiassa pohditaan nuoruuden olemusta 2000-
luvun alun perspektiivistä. Teos koostuu vapaamuotoisista esseistä, artikkeleista ja novelleista, joiden 
kirjoittajina on nuoria kirjailijoita ja tutkijoita.  Muistikuvia 00-luvusta -kirja julkistettiin torstaina 20.5. klo 
15.30–17 Ravintola Sturenkatu 21:ssa Helsingissä. Tilaisuudessa kirjaa esitteli sen koonnut runoilija, 
suomentaja ja vapaa kirjoittaja Olli Sinivaara. Kirjaa kommentoivat tutkija Semi Purhonen, toimittaja Ninni 
Lehtniemi ja prekariaattiaktivisti Miika Saukkonen.  
 

Missä lapsuutta tehdään. Lapsuuden tilat ja lasten paikat monitieteisessä lapsuuden tutkimuksessa -

teoksen julkaisutilaisuus Lapsuudentutkimuksen päivien yhteydessä Jyväskylässä 9.-11.6.2010 
Tilaisuudessa kirjaa esittelivät teoksen toimittaneet Kirsi Pauliina Kallio, Aino Ritala-Koskinen ja Niina 
Rutanen, sekä kommentoivat läsnä olleet kirjan kirjoittajat.   
 

Isyyden ihanteet, arki ja kokemukset – tutkimusraportin julkistaminen Säätytalolla 27.8.2010 ja pyöreän 
pöydän keskustelu ja tapaaminen alan tutkijoille. Tilaisuuden avasi kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan 
Wallin ja teosta esittelivät tutkijat Johanna Mykkänen & Ilana Aalto. Kommenttipuheenvuorot pitivät tutkija 
Kirsi Eräranta (Helsingin yliopisto), professori Kimmo Jokinen (Jyväskylän yliopisto) sekä kehitysjohtaja Ari 
Inkinen (Helsingin NMKY). Tilaisuuden juonsi Nuorisoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Liisa Sahi. 
 
Nuoret ja media -seminaari 16.9.2010 Hotel Arthur, Helsinki 

Seminaari järjestettiin yhteistyössä Suomen tiedetoimittajain liitto ry:n ja Mediakasvatusseura ry:n kanssa. 
Nuorisotutkimusseurasta suunnittelutyöryhmässä olivat Heidi Villikka, Minna Laukkanen ja Tarja Tolonen, 
Mediakasvatusseura ry.:stä Anniina Lundvall ja Hanna Wahlman sekä Suomen Tiedetoimittajain liitto ry:stä 
Liisa Vihmanen (YLE), Minna Laukkanen ja liiton pääsihteeri Vesa Niinikangas. Seminaarin tavoitteena oli 
luoda keskustelufoorumi tutkijoille, toimittajille sekä nuorten parissa toimiville, jossa pohdittiin 
tutkimuksen ja median kautta muodostuvaa kuvaa nuorista ja nuoruudesta sekä toisaalta nuoria aktiivisina 
mediankäyttäjinä. Tapahtuman kohderyhmänä olivat tutkijat, toimittajat ja aiheesta kiinnostuneet 
kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset.  

Aiheeseen johdatti näyttävä luennoitsijajoukko, joukossaan mm. Argentiinan opetusministeriön 
mediakasvatusjohtaja Roxanna Morduchowicz aiheella How young people are represented in the media in 
Argentina. Stereotypes and representations. Morduchowiczia kommentoi dosentti Sirkku Kotilainen 
Tampereen yliopistosta. Luennoimassa oli myös Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Reetta Räty sekä 
useita media-alan toimijoita ja tutkijoita. Dvoted.netin toimittaja Saara Konttinen alusti aiheesta Nuori, 
luova, vinksahtanut? Näkökulma nuorten omaan medialuovuuteen verkossa ja näytti Dvoted.netissä 
julkaistuja nuorten tekemiä lyhytelokuvia. Tapahtuman moderaattorina toimi peli- ja mediakulttuurin 
asiantuntija Sonja Kangas. Tilaisuus videoitiin ja aineistot julkaistiin Mediakasvatus.fi:ssä sekä Metropolia-
ammattikorkeakoulun verkkotelevisiossa opetusaineistona.   

Maahanmuutto ja sukupolvet -kirjan julkistamistilaisuus 20.10.2010 

Järjestettiin yhteistyössä SKS:n kanssa.  Tilaisuudessa teosta esitteli tutkija, VTM Lotta Haikkola (Helsingin 
yliopisto). Aiheesta ’European second generation and educational success’ luennoi Senior Researcher, PhD, 
Maurice Crul Amsterdamin yliopistosta ja häntä kommentoi FIDIPRO-professori Peter Kivistö (Augustana 
College/Turun yliopisto). Aiheesta ”Toinen sukupolvi peruskoulun päättyessä ja toisen asteen 
koulutuksessa” puhui Postdoctoral Research Fellow, DPhil, Elina Kilpi-Jakonen (Oxfordin yliopisto) ja häntä 
kommentoi FT Anne Alitolppa-Niitamo Väestöliitosta. Tilaisuuden päätti dos. Tuomas Martikainen 
(Helsingin yliopisto). Tilaisuuden puheenjohtajana toimi toimittaja Antero Mukka. 
 

Ohipuhuttu nuoruus? – Nuorten elinolot -vuosikirjan 2010 julkistamistilaisuus Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksella (THL) 26.10.2010 

Teos tehtiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL, vastuuvuorossa 2010), Valtion 
nuorisoasiain neuvottelukunnan (Nuora) ja Nuorisotutkimusverkoston kesken. Kirjassa tarkasteltiin miten 
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nuoret ja aikuiset tulkitsevat erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Tilaisuuden avasi kehittämispäällikkö 
Kristiina Kuussaari (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja tilaisuudessa puhuivat hohtaja Olli Nylander 
(Valvira), dosentti Anu-Hanna Anttila (Turun yliopisto), kuvataiteen lehtori, jatko-opiskelija Piritta Malinen 
(Lapin yliopisto), tutkimusprofessori Kirsi Pohjola (Itä-Suomen yliopisto) ja dosentti Timo Harrikari 
(Helsingin yliopisto). 
                                          
Nuorisobarometrin 2010 Puolustuskannalla julkistamistilaisuus Säätytalolla 15.11.2010 
Nuorisobarometrin teemana 2010 oli ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Nuorisobarometrin julkaisi 
Nuorisoasiain neuvottelukunta ja Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisobarometrit ovat keränneet tietoa 
nuorten arvoista ja asenteista vuodesta 1994 lähtien. Tämän vuoden barometrin teemana olivat nuorten 
näkemykset ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Lisäksi Nuorisobarometri tarjosi tietoa pysyvistä 
perusteemoista, kuten nuorten puoluekannatuksesta ja poliittisista asenteista. Erillisissä artikkeleissa 
käsiteltiin muun muassa EU:n siviilikriisinhallintaa, naisten roolia armeijassa ja suomalaisen pasifismin 
historiaa. 
 
Tilaisuudessa ulkoasiainministeri Alexander Stubb piti puheenvuoron Nuorisobarometristä ja 
ulkopolitiikasta. Nuorisobarometrin tulokset tilaisuudessa esitteli tilastosuunnittelija Sami Myllyniemi 
Nuorisotutkimusverkostosta.  Artikkeleistaan alustivat tutkija Antti Kivijärvi, dosentti, erikoistutkija Pirjo 
Jukarainen, Sadankomitean pääsihteeri Eekku Aromaa sekä EU:n neuvoston sihteeristön hallintovirkamies 
Mari Linnapuomi. 
 
TUHTI 11 -seminaari Tampereella 9.-10.12.2010, teemana "Mitä nuorisotyö on?" 

Seminaarin järjestivät Tampereen yliopisto yhteistyössä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa. 
Nuorisotutkimusseuran edustajina seminaarin suunnittelutyöryhmässä ovat Päivi Honkatukia & Merja 
Kylmäkoski. 
 
Rasisminvastaisuus nuorisotyön haasteena -keskustelutilaisuus Tieteiden talolla 13.12.2010  

Nuorisotutkimusseuran syyskokouksen yhteydessä järjestettiin keskustelutilaisuus, jossa YTT Sini Perho 
alusti aiheesta Rasisminvastaisuus nuorisotyön haasteena. Alustusta kommentoi Ranskasta 
tutkimusvaihdosta palannut Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Leena Suurpää erityisesti Ranskan 
rasisminvastaisen kansalaistoiminnan näkökulmasta. 

6.4 Kansainväliset seminaarit 
 
NYRIS11 Nordic Youth Research Symposium Turussa 13–15.6.2011 

Seuraava pohjoismainen nuorisotutkimuskonferenssi, NYRIS11, järjestään Turun yliopiston tiloissa 13–
15.6.2011. Konferenssin teema on Global / Local Youth – New Civic Culture, Rights and Responsibilities. 
Nuorisotutkimusseura toimii tapahtuman pääjärjestäjänä. Valmistelut tapahtuman järjestämiseksi jatkuivat 
tiiviinä koko vuoden 2010.  

6.5 Kirjamessut 
 

Turun kirjamessut 1.-3.10.2010 

Lavaohjelmassa lauantaina: Etiikka- kirja/ keskustelijana Hanna Lagström. Haastattelijana Pilvi Toppinen.  
Muistikuvia 00-luvusta: Olli Sinivaaran haastattelussa kirjan kirjoittajia.   
 

Helsingin kirjamessut, 28.10–31.10.2010 

Antti Arnkil haastatteli Juha Itkosta, Tuomas Teporaa ja Pauliina Haasjokea. 
Lavaohjelmassa 30.10.2010 Kaarina Hazard haastatteli Sini Perhoa ja Leena Suurpäätä. 
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7. VIESTINTÄ 
 

7.1 Sisäinen tiedotus 
 
Nuorisotutkimusseuran jäsenille tiedotetaan nuorisotutkimuksen kentän tapahtumista ja seuran 
järjestämistä tilaisuuksista yhdistyksen verkkosivuilla, sähköpostitiedotuksena ja jäsenkirjeillä. 
 
Jäsentiedotusta tehtiin neljä kertaa vuodessa ilmestyneen Jäsenkirjeen kautta sekä sähköpostilistojen (nts-
jasenet@list.alli.fi, nuotta@list.alli.fi) välityksellä, joille kaikki jäseneksi liittyneet automaattisesti lisättiin. 
 
Jäsentiedotusta kehitettiin ja lisättiin vuonna 2010. Syksyllä uudistetuille verkkosivuille lisättiin 
Yhdistys-osio, jonne alettiin koota ilmestyneitä jäsenkirjeitä, seuran lausuntoja ja tiedotteita, kevät- ja 
syyskokousten kokousasiakirjoja liitteineen sekä hallituksen kokousten asialistoja ja päätösluetteloita.  
 
Keskeinen kanava työyhteisön (toimihenkilöt ja tutkijat) sisäisessä tiedotuksessa olivat toimiston 
viikkopalaverit. Toimihenkilöiden palaverit pidettiin kerran viikossa. Laajempi viikkopalaveri, johon 
kutsuttiin myös tutkijat, järjestettiin kerran kuukaudessa.  
 
Ajankohtaisista asioista tiedotettiin ja keskusteltiin kokousten ulkopuolella pääsääntöisesti sähköpostitse. 
Nuorisotutkimusseuran hallituksella, työvaliokunnalla, Nuorisotutkimusverkoston tutkijoilla ja 
toimihenkilöillä oli käytössään omat sähköpostilistansa. Lisäksi hallituksella ja toimihenkilöillä oli 
käytössään extranet-sivusto, jonne koottiin muun muassa hallituksen ja työvaliokunnan kokousten 
asiakirjat. 
 

7.2 Ulkoinen tiedotus 

 
Toimintavuoden aikana seuran toiminnasta ja julkaisuista tiedotettiin aktiivisesti ulospäin. Tiedotuksessa 
käytettiin pääosin sähköisiä kanavia; yhdistyksen www-sivuja ja erilaisia sähköpostilistoja. Nuotta- 
sähköpostilistalla sekä nuorisotutkimuksen verkkokanavassa Kommentissa tiedotettiin tulevista 
tapahtumista ja käytiin keskustelua nuorisotutkimuksen ajankohtaisista asioista. Mediatiedotukseen 
käytettiin puolestaan erikseen laadittuja medialistoja. 
 
Yhdistys otti syksyllä käyttöön pitkään valmistellut uudet verkkosivut (www.nuorisotutkimusseura.fi), 
joiden lisäksi seura ylläpiti nuorisotutkimuksen verkkokanavaa Kommenttia (www.kommentti.fi), jonka 
ulkoasu-uudistus myös käynnistettiin vuonna 2010. Verkkosivu-uudistuksen jälkeen seuralla oli käytössään 
ulkoasultaan raikkaampi, käyttäjäystävällisempi, helpommin päivitettävä ja toiminnan kasvavaan volyymiin 
paremmin soveltuva järjestelmä. Osana verkkosivu-uudistusta päivitettiin sähköistä tutkijarekisteriä sekä 
luotiin julkaisujen myyntiä varten verkkokauppa. Verkkokaupassa kirjoja voi maksaa laskun lisäksi 
verkkomaksuna ja se on lisännyt julkaisumyynnin volyymiä. 
 
Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja esiteltiin verkkosivujen lisäksi Turun ja Helsingin kirjamessuilla, 
tiedotustilaisuuksissa, seminaareissa sekä alan lehdissä.  
 

8. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 
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8.1 Pohjoismainen ja lähialueyhteistyö 
 
Vuonna 2010 valmistui yhteispohjoismainen vertaileva selvitys nuorten hyvinvoinnin eri ulottuvuuksista. 
Hanketta koordinoi Islanti (ICSRA – Icelandic Centre for Social Research and Analysis). Suomesta 
hankkeeseen osallistuivat Nuorisotutkimusverkoston tilastosuunnittelija Sami Myllyniemi ja 
Nuorisotutkimusverkoston tutkija Laura Kestilä. 
 

8.2 Nuorisotutkimusseuran kansainväliset seminaarit 
 
Itä-Suomen yliopisto järjesti Nuorisotutkimusverkoston kanssa yhteistyössä kansainvälisen syykoulun 
’Methodological nationalism – transnational reality: crossing civic cultural borderlines’. Syyskoulu 
järjestettiin osana Itä-Suomen yliopiston ja Nuorisotutkimusverkoston yhdessä koordinoimaa 
tutkimushanketta Changing Civil Society – multiculturalism, young people and the Finnish civic, jota rahoitti 
Suomen Akatemia vuosina 2008–2010. Seminaarin pääpuhujina toimivat professori Risto Alapuro (Helsingin 
yliopisto), professori Vessela Misheva (Uppsalan yliopisto), dosentti Fred Dervin (Turun/ Itä-Suomen 
yliopisto), ja YTT Jussi Ronkainen (Itä-Suomen yliopisto). 
 
Lisäksi Nuorisotutkimusverkoston työntekijät osallistuivat lukuisiin kansainvälisiin seminaareihin ja 
konferensseihin, joista mainittakoon mm. Euroopan sosiologiyhdistyksen (The European Sociological 
Association) konferenssi Social Relations in Turbulent Times Genevessä, EU:n puheenjohtajuuden aikana 
järjestetty nuorisotyön konventti Ghentissä, Youth (Sub)cultures in Changing Societies –konferenssi 
Tallinnassa. 
 

8.3 Muu kansainvälinen yhteistyö 
 
Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston toimijat osallistuivat aktiivisesti kansainvälisiin nuorisotutkimuksen ja 
-politiikan verkostoihin, joista joitakin mainittu alla:   
 

• Sami Myllyniemi toimi European Knowledge Centre for Youth Policy (EKCYP):n suomalaisena 
kirjeenvaihtajajäsenenä.  

• Leena Suurpää toimi Partnership Sectorial Group on a Better Knowledge and Youth Policy of the 
European Commission and the Council of Europe -asiantuntijaryhmän jäsenenä. 

• Veronika Honkasalo toimi Young-lehden toimitussihteerinä ja erikoissuunnittelija Kaisa Vehkalahti 
lehden toimituskunnassa. 

• Helena Helve toimi kansainvälisen sosiologiyhdistyksen ISA:n Research Committee 34:n 
johtoryhmän jäsenenä. 

• Tommi Hoikkala toimi ESA:n (European Sociological Association) johtokunnan jäsenenä. 
• Kari Paakkunainen toimi Deutsches Jugend Institutin (DJI) yhdyshenkilönä.  
• Leena Suurpää toimi vierailevana tutkijana ranskalaisessa sosiaalitieteiden tutkimuslaitoksessa 

(Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) Pariisissa 1.9.2009 lähtien.  
 
Lisäksi seuran hallituksen jäsenet ja verkoston toimijat kuuluivat muun muassa seuraaviin kansainvälisiin 
verkostoihin: Arctic Youth Research -tutkimusverkosto, European Cultural Studies (board), Nordic Network 
for Consumer Culture Research, Scandinavian Journal of Studies in Criminology and Crime Prevention -
lehden toimitusneuvosto ja Tutkimusverkosto Consortium of Culture and Generation Studies (CCGS). 
 
Suomen ja Saksan nuorten vaikuttamisen tilaa kunnallisessa päätöksenteossa vertaileva kahden maan 
yhteistyöhanke saatiin päätökseen.  Anu Gretschel, Vappu Helmisaari ja Tomi Kiilakoski 
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Nuorisotutkimusverkostosta suomalaisine ja saksalaisine yhteistyökumppaneineen raportoivat tutkimuksen 
päätelmistä vuonna 2010 ilmestyneessä verkkojulkaisussa.  
 
Nuorisotutkimusseuraan – sen toteuttamaan tutkimustoimintaan ja -rakenteeseen – kävi tutustumassa 
useita kansainvälisiä delegaatioita vuoden 2010 aikana. Vierailijoita vastaanotettiin mm. Etelä-Koreasta 
(osana Nurisotutkimusverkoston vertailevaa tutkimushanketta vastuullisen yrittäjyyden teemoista), 
Kiinasta, Ranskasta ja Unkarista (viimeksi mainittu oli vastavierailu Allianssiin, Nuoraan ja 
Nuorisotutkimusseuraan). 

 

9. HALLINNON, VIRANOMAISTEN JA JÄRJESTÖJEN KANSSA TEHTÄVÄ 

YHTEISTYÖ 
 

9.1 Nuorisopoliittinen yhteistyö ja vaikuttaminen 
 
Nuorisotutkimusseura osallistui monilla kentillä nuorisopoliittiseen suunnittelu- ja vaikuttamistyöhön sekä 
nuorisotyön kehittämistoimintaan.  Keskeisiä yhteistyötahoja olivat mm. Nuorisoasiain neuvottelukunta, 
jonka kanssa toteutettiin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevä Nuorisobarometri sekä isyysinventaari. 
 
Nuorisotyön tutkivan kehittämisen vahvistuessa lähdettiin valmistelemaan nuorisotyön kehittämistä 
koskevaa artikkelikokoelmaa yhteistyössä Allianssin ja Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa. Humanistisen 
ammattikorkeakoulun kanssa jatkettiin vuoropuhelua mm. Kommentti-verkkokanavan puitteissa tehtävän 
yhteistyön muodossa. Verkkonuorisotyön oppikirjaa valmisteltiin yhteistyössä Humanistisen 
ammattikorkeakoulun ja Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kanssa 
toteutettiin useita yhteistyöhankkeita nuorisotyön osallisuuteen ja digitaaliseen oppimiseen liittyvistä 
teemoista.  
 
Nuorisotutkimusverkoston tutkijat osallistuivat Lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman ja Lasten, 
nuorten ja perheiden politiikkaohjelman arviointiin ja ohjelmista tehtäviin tulkintoihin. Mirja Määtän 
tutkimus keskittyi Lanuke-ohjelman (Lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma) arviointiin erityisesti 
lausunnon antaneiden tahojen näkökulmasta, mutta myös yleisemmin poliittisen koordinaation arvioinnin 
perspektiivistä. Anu Gretschelin ja Tomi Kiilakosken koordinoima Lasten ja nuorten kunta -tutkijaverkosto 
valmisteli vuonna 2011 maaliskuussa pidettävää laajaa seminaaria, jonka tavoitteeksi muotoiltiin 
politiikkaohjelman arviointi lasten ja nuorten kuntaosallisuuden näkökulmasta. Leena Suurpää ja Kari 
Paakkunainen valmistelivat muistiota nuorten poliittisen ohjauksen ja ohjelmayhteiskunnan teemoista. 
Nuorisopoliittista yhteistyötä nivottiin lapsipolitiikan kehyksiin. Lastensuojelun tutkimus ja tieto -hanke 
käynnistyi keväällä 2010 yhteistyössä Itsenäisyyden juhlarahaston, Lapsuudentutkimuksen seuran ja THL:n 
kanssa.  
 
Osana nuorisotutkimuksen popularisointia sekä tiedotustoiminnan vahvistamista tehtiin yhteistyötä mm. 
Suomen tiedetoimittajain liitto ry:n kanssa.  
 

9.2 Tieteellisten seurojen kautta tapahtuva vaikuttaminen  
 
Nuorisotutkimusseura edisti yhteistyösuhteita eri tieteenalojen tieteellisissä seminaareissa. 
Vastavuoroisesti seura tiedotti muiden järjestämistä tieteellisistä tilaisuuksista omilla kanavillaan. Vuoden 
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2010 aikana on tehty toiminnallista yhteistyötä mm. Lapsuudentutkimuksen seuran ja 
Mediakasvatusseuran kanssa.  Nuorisotutkimusseura kuuluu Tieteellisten seurain valtuuskuntaan, 
Tiedekustantajien liittoon ja Suomen pienkustantajat ry:hyn sekä Kulttuuri-, tiede- ja mielipidelehtien liitto 
Kultti ry:hyn.  
 

9.3 Jäsenyydet 
 
Nuorisotutkimusseuran hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt sekä Nuorisotutkimusverkoston tutkijat 
toimivat vuonna 2010 useissa erilaisissa nuorisotutkimukseen ja -politiikkaan liittyvissä luottamustoimissa, 
muun muassa seuraavissa: 
 

• Allianssi ry:n asiantuntijaryhmät: Nuorisotyö-lehden toimitusneuvosto, Nuorisotiedon 
kirjaston kirjastotoimikunta, Peruspalveluiden arvioinnin kehittämishankkeen ohjausryhmä 
sekä Allianssin välittäjäorganisaation ohjausryhmä 

• Asevelvollisuustyöryhmä 
• CELE Centre for Research on Life Long Learning and Education / Turun yliopisto, johtoryhmä 
• CIMO Youth in Action ohjausryhmä 
• 'Drug Prevention and Information Programme’ (2007-2013), asiantuntijakomitea (EU) 
• EU 32 jaoston laaja kokoonpano (OKM) 
• Eurooppalaisen nuorisoalan maisteriohjelman M.A EYS johtoryhmä 
• European Comission, Bryssel DC Research,  European Future 2030/2050 
• European Cultural Studies Editorial Board 
• Helsingin hallinto-oikeus 
• Helsingin Tyttöjen talon monikulttuurisen tyttötyön asiantuntijaryhmä 
• Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston johtokunta 
• HelsinkiMission valtuuskunta 
• Huippu-urheilun muutosryhmän seurantaryhmä (OKM) 
• Huippu-urheilun strategiatyöryhmä 
• International Sociological Association (ISA)  Research Committee (RC 34) Youth Sociology and 

Youth Research, ohjausryhmä 
• Juvenia Nuorisoalan osaamiskeskittymän ohjausryhmä 
• Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallitus 
• Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaneuvosto 
• Lapset kertovat ja toimivat -julkaisusarjan toimitusneuvosto 
• Lapsi- ja nuorisopolitiikan koordinaation vahvistaminen -työryhmä (OKM) 
• Lapsuuden ja perheen tutkimuksen yksikön PerLan johtoryhmä (Tampereen yliopisto) 
• Lapsuudentutkimuksen seuran hallitus 
• Maanpuolustuskorkeakoulun neuvottelukunta 
• Moniammatillisuutta sparraamassa -hankkeen (HUMAK) ohjausryhmä 
• Mylly-projektin (Pohjois-Karjala) ohjausryhmän ja arviointiryhmä 
• Nuorisoalan korkeakouluyhteistyön neuvottelukunta NUKO 
• Nuoriso- ja vapaa-aika-alan koulutuksen ohjausryhmä  
• Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen tutkintotoimikunta 
• Nuorisokeskuksen maisteriohjelma / KY, MYK 
• Nuorisotutkimussäätiön hallitus 
• Nuorisotyön kehittämisverkosto 
• Nuorisoverstaan hallitus (Joensuu) 
• Nuorten tuki -hankkeen ohjausryhmä 
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• Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen (OYY) hallitus 
• Oikeus-lehden toimitus 
• Onnettomuustutkintakeskus 
• Opetushallitus, Nuorisoalan ja muun ohjaustoiminnan koulutustoimikunta 
• Pajaverkko. ESR:n ja Palmenian (Helsingin yliopisto) hallinnoima nuorisotyöprojekti 
• Pelastakaa Lapset ry:n ja Helsingin nuorisoasiainkeskuksen No Racism –hankkeen 

ohjausryhmä 
• Perusopetus päätökseen -hankkeen ohjausryhmä 
• Rikoksentorjuntaneuvoston (OM) väkivaltajaosto 
• Setlementtiliiton ja Kalliolan nuorten sosiaalisen nuorisotyön ja sukupuolisensitiivisen 

nuorisotyön johtoryhmät 
• Sisäasiainministeriön Kaupunkien turvallisuusohjelmatyöryhmä 
• SM:n asettama syrjinnän seurantaryhmä 
• Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton vaikuttajatyöryhmä 
• Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton liittohallitus 
• Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton liittovaltuusto 
• Suomen evankelisluterilaisen kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön toimikunta 
• Suomen lasten ja nuorten säätiön hallitus, asiantuntijaryhmä ja neuvottelukunta 
• Suomen Punaisen Ristin ohjelmakomitea 
• Suomen tiedetoimittajain liitto ry 
• Suomen Unesco komitean yhteiskuntatieteellisen toimikunta 
• Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen ohjausryhmä 
• Turun tyttöjen talo -hankkeen ohjausryhmä 
• Tutkijaliiton hallitus 
• Tyttöjen Talo -verkoston kehittämisprojekti (2008–2010) 
• Tyttötutkimusverkoston johtoryhmä 
• Työterveyslaitos, Valtakunnallinen tuki- ja seurantaryhmä 
• Valtakunnallisen Lapsuudentutkimuksen verkoston ohjausryhmä 
• Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnetin johtoryhmä 
• Valtion elokuvalautakunta 
• Valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaoston yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellinen 

arviointipaneeli (OKM) 
• Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) ja sen tutkimus- ja julkaisujaosto (OKM) 
• Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD) 
• YOUNG-lehden toimitus ja toimituskunta 
• YUNET – Nuorisotutkimuksen yliopistoverkoston johtoryhmä  
• Youth Against Drugs Street Team -hankkeen ohjausryhmä 
• Youth Studies Journal, toimitusneuvosto 
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LIITE 1 
 

Nuorisotutkimusseuran talous 2010 
 
Nuorisotutkimusseura ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, joka saa rahoituksestaan 
suurimman osan Opetusministeriöstä valtionavustuksena. 
 
Nuorisotutkimusseuran kokonaismenot vuonna 2010 olivat 2 027 683,20 euroa. Tilikauden tulos oli 124 
105,48 euroa alijäämäinen. 
 
Nuorisotutkimusseuran pääasiallinen rahoitus vuonna 2010 (noin 55 %) saatiin valtion budjetissa 
nuorisotutkimukselle varatusta momentista. Loput tulot koostuivat jäsenmaksuista, julkaisutuloista ja 
projektikohtaisesti haettavista avustuksista. Jäsenmaksuja saatiin vuonna 2010 yhteensä 4 377,46 euroa, 
julkaisutuloja 49 388,45 euroa ja muita tuloja 46 840,13 euroa. 
 
Tilikauden suurimmat menoerät koostuivat henkilöstökuluista sekä toimisto- ja hallintokuluista. 
 
Opetusministeriön yleisavustuksella rahoitettiin Nuorten vapaa-ajan käytännöt ja nuorisotyö Suomessa -
tutkimusohjelmaa. Muut tutkimushankkeet vuonna 2010 rahoitettiin Opetusministeriön kohdennetun 
avustuksen ja/tai ulkopuolisen rahoituksena turvin.  
 
Toimintavuonna 2010 seuran palkkalistoilla oli kolmetoista toimihenkilöä. Lisäksi 
Nuorisotutkimusverkostossa toimi erimittaisissa hankkeissa 29 palkkatutkijaa, joista 4 oli opetusministeriön 
rahoituksella (valtion budjetti, nuorisotutkimuksen momentti) ja 25 ulkopuolisella rahoituksella.  
 
Seuran taloudenhoitajana toimi vuonna 2010 hallintopäällikkö Minna Laasala, kirjanpitäjänä Anneli 
Vesanen, Tiliverkko Oy ja tilintarkastajina Simo Kännö (Tuokko Tilintarkastus Oy) ja Tero Järvinen sekä 
varatilintarkastajina Tuokko Tilintarkastus Oy ja Veli-Matti Ulvinen. 
 

 
 
 


