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1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 2014
Nuorisotutkimusseura ry. on vuonna 1988 rekisteröity tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on
edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa. Yhdistys edistää nuorisotutkijoiden, yliopistojen,
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja nuorisotutkimuksesta kiinnostuneiden yhteisöjen välistä yhteistoimintaa, tekee aloitteita nuorisotutkimuksen edistämiseksi, kehittää tutkijoiden kansainvälisiä yhteyksiä, järjestää seminaareja sekä harjoittaa alaansa liittyvää tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
Nuorisotutkimusseura toteuttaa tutkimustoimintaa Nuorisotutkimusverkoston kautta. Nuorisotutkimusverkoston tavoitteet ovat sekä tiedepoliittisessa että nuorisopoliittisessa vaikuttamistyössä.
Verkosto tuottaa laadukasta akateemista tutkimusta sekä vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan ja nuorisotyön kehittämiseen. Nuorisotutkimusverkoston yhteistyöverkostot ovat monikenttäiset: verkostossa tehdään tutkimusta yhteistyössä eri tutkimuslaitosten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tieteellisten seurojen sekä nuorisotyön ja -politiikan ammattilaisten kanssa niin
kansallisilla kuin kansainvälisilläkin areenoilla.

1.1

Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston toiminnassa yhdistyy akateeminen ja yhteiskunnallinen relevanssi. Kokonaisvaltaisena tavoitteena on edistää ja toteuttaa monipuolista, tieteidenvälistä tutkimusta
yhtäältä nuorten elämää kehystävistä yhteiskunnallisista jaoista, toisaalta nuorten ja heidän kanssaan
toimivien aikuisten arkikokemuksista ja -käytännöistä. Nuorisotutkimusverkosto on paitsi tutkimusyhteisö, myös tietoon perustuvan yhteiskunnallisen vaikuttamis- ja kehittämistyön monipuolinen toteuttaja. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi alettiin vuoden 2014 aikana hahmottaa Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoimintaa kolmen laaja-alaisen painopistealueen, niin kutsuttujen tiedon kenttien,
ympärille. Kyse on paitsi Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksellisesta ja tiedepoliittisesta linjauksesta, myös tietoon perustuvan nuorisopoliittisen vaikuttamisen ajantasaisesta profiloinnista. Lisäksi
kyse on tutkijayhteisöllisyyden arvosta, jota pyritään tukemaan hankerajoja ylittävällä vuoropuhelulla.
Tutkimustoimintaa kehystävien tiedon kenttien ohella Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta piirtyy pysyvien tiedonkeruurakenteiden ympärille (Nuorisobarometri, Nuorten vapaa-aikakysely, Nuorten elinolot -vuosikirja) tarjoavat hyvät edellytykset pitkittäis- ja trenditiedon kokoamiselle.
Lisäksi Nuorisotutkimusverkostossa käynnistettiin vuoden 2014 aikana laadullisen seurantatutkimuksen mallintaminen. Pyrkimyksenä on seurata noin sadan eri puolilla Suomea asuvan nuoren elämänkulkua noin kymmenen vuoden ajan. Tällainen seurantatieto täydentää sekä tilastotietoa että
laadullisia tapaustutkimuksia kooten nuorten arjesta syventävää ja laaja-alaista tietoa. Tutkimustoimintaa, tiedonkeruurakenteita ja painopistealueita kuvataan luvussa 3. Tutkimus.
Eettisesti kestävä tutkimus
Tutkimuseettisillä ja metodologisilla kysymyksillä on Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnassa vahva asema. Lapsuuden ja nuorisotutkimuksen tutkimusetiikka on monella tapaa erityinen vastuun ja vallan, tuen ja kontrollin kenttä. Viime aikoina eettisen ennakkoarvioinnin paineet ovat alkaneet näkyä myös monitieteisellä nuorisotutkimuksen kentällä. Tiedepoliittisten ja yhteiskunnallisten
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tutkimusetiikkaa koskevien teemojen koordinoimiseksi on lähdetty valmistelemaan Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunnan perustamista Nuorisotutkimusseuran yhteyteen.
Toimikunnan tehtäväksi on määritelty muun kuin lääketieteellisen nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen
eettisen ennakkoarvioinnin järjestäminen. Lisäksi se toimii valtakunnallisena monitieteisenä lapsuuden ja nuorisotutkimuksen eettisten erityiskysymysten asiantuntijana. Toimikunta palvelee Nuorisotutkimusseuran tutkijoita sekä niitä tutkijoita, joilla ei omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta tutkimuseettisen toimikunnan käsittelyyn. Toimikunta tekee yhteistyötä Lapsuudentutkimuksen
seuran, opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK), sekä
monitieteisen nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuskentän kanssa. Nuorisotutkimusseuran
hallitus on päättänyt toimikunnan perustamisesta vuonna 2014. Avoin haku toimikunnan jäseniksi
avattiin loppuvuodesta 2014 ja toimikunta nimetään alkuvuonna 2015.
Nuorisotutkimuksen tieteellisen aseman vahvistaminen
Nuorisotutkimuksen tieteellisen aseman vahvistaminen on Nuorisotutkimusseuran keskeinen tehtävä. Vuonna 2014 tehtävää on toteutettu menestyksekkäästi ja monilla kentillä. Tieteellinen asema
kytkeytyy tiiviisti Nuorisotutkimusseuran asemaan tietoon perustuvana yhteiskunnallisena vaikuttajana. Vuoden 2014 tutkimuksellisen vaikuttamistyön mahdollisuuksia avarrettiin mm. verkkoviestintää vahvistamalla (mm. seminaarien ja muiden tapahtumien streamaus ja sosiaalisen median monipuolinen käyttö). Aktiivisen julkaisu- ja seminaaritarjonnan avulla Nuorisotutkimusseura tarjosi
yhteiskunnalliseen keskusteluun nuorisotutkimuksellisia näkökulmia ja ajankohtaista tietoa, pyrkien
tutkimuksen ja yhteiskunnan eri kenttien vaikuttajien väliseen dialogiin.
Nuorisotutkimusverkosto toteutti vuoden 2014 aikana selvityksen nuorisotutkimuksen tieteellisestä asemasta sekä tulevaisuuden suunnista suomalaisissa yliopistoissa. Tämä selvitys luo pohjaa aiempaa systemaattisemmalle tulevaisuuden yhteistyön visioinnille yliopistojen kanssa koskien tutkimus-,
opetus- ja koulutusasioita.
Julkaisutoiminnan tasolla Nuorisotutkimus-lehden kehittämistyötä jatkettiin ja Nuorisotutkimusseura osallistui aktiivisesti julkaisufoorumi-hankkeeseen monitieteisen nuorisotutkimuksen aseman
vahvistamiseksi tieteellisen julkaisemisen kentillä. Nuorisotutkimusseuran varapuheenjohtaja (2014)
Päivi Honkatukia on toiminut julkaisufoorumin arviointipaneelin 17 jäsenenä. Paneelin piiriin kuuluvat sosiaalitieteet, media- ja viestintätieteet sekä muut yhteiskuntatieteet (ml. nuorisotutkimus). Taustalla on monitieteisten seurojen välinen aktiivinen yhteistyö julkaisufoorumiasiassa.
Nuorisotutkimusseuran hallituksen jäseniä on toiminut viime vuosina Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) hallituksessa, mikä on osaltaan vahvistanut yhteistyömahdollisuuksia muiden
tieteellisten seurojen kanssa. TSV:n hallituksessa toimi vuosina 2012–2014 Nuorisotutkimusseuran
esittämänä Timo Harrikari ja hänen varajäsenenään Tuomas Martikainen ja vuosina 2015–2017 varsinaisena jäsenenä Tuomas Martikainen ja hänen varajäsenenään Kaisa Vehkalahti.
Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Leena Suurpää nimettiin elokuussa 2014 Suomen
Akatemian hallituksen varapuheenjohtajaksi nelivuotiskaudelle (2014–2018) ja syksyllä 2014 opetusja kulttuuriministeri Pia Viitasen nimeämään nuorisolain uudistamista valmistelemaan työryhmään.
Nuorisotutkimusverkoston tutkija Sofia Laine valittiin eurooppalaisen nuorisotutkijaverkoston jäseneksi (Pool of European Youth Researchers PEYR) ja tilastotutkija Sami Myllyniemi jatkaa nuoria
koskevan sähköisen tietokannan kokoamisesta vastaavassa eurooppalaisessa nuorisotutkijaverkostossa
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(European Knowledge Centre for Youth Research EKCYP). Molempia edellä mainittuja eurooppalaisia
verkostoja koordinoidaan Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin yhteistyösopimuksen puitteissa.

1.2

Organisaation kehittäminen

Nuorisotutkimusseuran vuonna 2011 käyttöön otetun johtosäännön myötä Nuorisotutkimusseuran
hallituksen rooli tiedepolitiikan aktiivisena edistäjänä on vahvistunut operationaalisen vastuun siirryttyä aiempaa selkeämmin seuran toimihenkilöille. Syyskokouksessa 7.11.2015 päätettiin Nuorisotutkimusseuran sääntöuudistuksista ja hallituksen kokouksessa 15.12. päivitettiin seuran johtosääntö.
Näiden uudistusten ohella Nuorisotutkimusseurassa on pidetty huolta siitä, että työyhteisön institutionaaliset periaatteet ja käytännöt ovat mahdollisimman läpinäkyvät ja yhdenvertaiset. Vuonna 2014
voimaan astuneita uusia säädöksiä ovat talousohjesääntö ja arkistonmuodostussuunnitelma. Taloushallinnon kokonaisuutta kehitettiin edelleen verkosto-organisaation projektirakenteen ja toimintamuotojen tukemiseksi.
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoimintaan saatiin uudenlaista pitkäjänteisyyttä kolmen toistaiseksi voimassa olevan tutkijantoimen myötä. Tämä merkitsi tärkeää avausta tutkimustoiminnan
määräaikaisen projektirakenteen muuntamiseksi vakaammalle pohjalle. Paitsi tutkimuksen laadusta
ja relevanssista, kyse oli myös tutkijaurien tukemisesta ja oikeudellisista kysymyksistä.
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2 ORGANISAATIO
2.1

Henkilöstö ja toimitilat

Nuorisotutkimusseuran henkilöstöön kuului vuoden 2014 alussa seitsemän hallinnon työntekijää ja
15 tutkijaa. Henkilöstö on lueteltu kattavasti toimintakertomuksen liitteessä Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2014. Nuorisotutkimusseuran toimisto sijaitsee Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n vuokralaisena Allianssi-talossa Itä-Pasilassa (os. Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki). Lisäksi seura vuokrasi lisätilaa Nilsiänkatu 11:sta (Artlab) tutkijoiden työhuoneiksi. Nuorisotutkimusseuran tutkijoita
työskenteli näiden toimipisteiden lisäksi verkostomaisesti ympäri Suomea mm. Jyväskylässä, Oulussa, Turussa, Kajaanissa ja Rovaniemellä. Nuorisotutkimusverkostossa työskenteli säännöllisesti myös
korkeakouluharjoittelijoita tutkimusavustajina sekä avustajina erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä.

2.2

Yhdistys

Nuorisotutkimusseuran asioita hoitaa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallitus. Hallitus kokoontui
vuoden aikana kahdeksan kertaa, joiden lisäksi pidettiin yksi sähköpostikokous. Hallituksen puheenjohtajana vuonna 2014 toimi FT, yliopettaja Merja Kylmäkoski (Humak). Hallituksen muut jäsenet
olivat (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa) Päivi Honkatukia (Tarja Pösö), Pia Lundbom (Anneli
Pohjola), Jaana Lähteenmaa (Sini Perho), Martti Muukkonen (Sinikka Aapola-Kari, 23.4. asti), Mirja
Määttä (Anni Rannikko), Kari Paakkunainen (Minna Autio), Petri Paju (Juha Nieminen) ja AnneMari Souto (Jussi Ronkainen).
Nuorisotutkimusseuran kevätkokous järjestettiin Tieteiden talolla 20.5.2014 ja syyskokous Joensuussa Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä 6.11.2014.
Vuoden 2014 lopussa Nuorisotutkimusseuralla oli 363 jäsentä.
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Nuorisotutkimusseuran jäsenmäärän kehitys 1997–2014 (tiedot puuttuvat vuosilta 1999, 2000 ja 2004).
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2.3

Talous

Nuorisotutkimusseura ry sai perusrahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksiköstä
(n. 50 %). Perusrahoitus käsittää mm. toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa olevan henkilökunnan palkkauksen. Tämän lisäksi ulkopuolisen rahoituksen osuus oli huomattava. Merkittävimpiä ulkopuolisia rahoittajia olivat vuonna 2014 Euroopan unioni, Suomen Akatemia, opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualue ja kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, puolustusministeriö sekä
erilaiset säätiöt.
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Nuorisotutkimusseuran rahoitusrakenteen kehitys 1999–2014.

Vuonna 2014 kirjanpidosta huolehti Tilitoimisto Tommi Ranta. Tilintarkastuksen teki Oy Tuokko Ltd
ja toiminnantarkastaja Tero Järvinen (varalla Veli-Matti Ulvinen).
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3 TUTKIMUS
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta rakentuu tieteidenvälisyyden ja monikenttäisen yhteistyön eetokselle, jossa akateemisen ja soveltavan tutkimuksen lähtökohdat sekä yhteiskunnallinen vaikuttamistyö asettuvat elävään vuoropuheluun. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tieteellisten seurojen kanssa tehtävä yhteistyö nivoutuu tutkimustoiminnan luontevaksi osaksi.
Hankeyhteistyön ohella vuoropuhelua eri yliopistojen kanssa vahvistettiin mm. yhteisluentokurssein
sekä avoimilla tutkijaseminaareilla. Avoin tutkijaseminaari kokoontui vuonna 2014 Helsingin lisäksi
Oulussa ja Tampereella. Tutkijaseminaarin puitteissa jatkettiin myös avointen gradupäivien järjestämistä yhteistyössä yliopistojen kanssa. Yhteistyön muodollisia kehyksiä kirkastettiin yhteistyöpöytäkirjoin, joita tehtiin vuoden 2014 aikana Tampereen yliopiston nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen
maisteriohjelman sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa. Vuonna 2014 toteutettiin kyselypohjainen selvitys nuorisotutkimuksen asemasta suomalaisissa yliopistoissa. Selvityksen pohjalta
vahvistetaan tieteidenvälistä valtakunnallista yhteistyötä ja arvioidaan kehittämisen alueita.
Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön ohella yhteistyötä tehdään muiden valtionhallinnon tahojen kanssa. Tutkimuksellinen dialogi työ- ja elinkeinoministeriön koski vuonna 2014 erityisesti nuorisotakuun teemoja. Sisäministeriön kanssa tehtävä yhteistyö liittyi yhdenvertaisuustyön ja
syrjinnän seurannan kehittämiseen. Ulkoministeriön suuntaan on vahvistettu vuoropuhelua osana
Afrikka-tutkimuspainotusta sekä siihen liittyvää nuoriso- ja kehityspolitiikan vaikuttamistyötä. Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa yhteistyötä on jatkettu mm. lapsuuden, nuoruuden ja syrjäytymisen kysymyksissä. Oikeusministeriön kanssa vuoropuhelu on jatkunut demokratia- ja kansalaisvaikuttamisen kysymysten kohdalla. Nuorisotutkimusverkoston liikuntatutkimuksen hankkeet tukevat
yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön kanssa, opetus- ja kulttuuriministeriön
kulttuuriyksikön tukemana puolestaan on vuoden 2014 aikana tuotettu visio mediakasvatuksen tutkimuksen nykytilasta ja tulevaisuuden suunnista.
Valtionhallinnon lisäksi keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat kunnat (mm. Kanuuna-verkosto),
järjestöt (v. 2014 mm. Allianssi, Seta, Pakolaisneuvonta, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) ja säätiöt (mm. Helsingin Sanomain Säätiö, Suomen Lasten ja Nuorten Säätiö, Kordelinin säätiö, Cupore).
Tutkimuseettisten kysymysten ja tutkimuseettisen toimikunnan perustamisen teemoissa on tehty aktiivista yhteistyötä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) kanssa. Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan kanssa tiivistettiin yhteistyötä. Globaaleja liikkuvuusteemoja on käsitelty yhteistyössä mm.
CIMOn kanssa, jonka luottamuselimiin Nuorisotutkimusverkoston henkilökunnan jäsenet kuuluvat.
Nuorisotutkimusseura tukee harkinnanvaraisesti itsenäisiä tutkimusverkostoja, joiden aihepiirit
kytkeytyvät läheisesti nuorisotutkimukseen. Seura on ollut aktiivinen osapuoli populaari- ja nuorisokulttuurin suhdetta käsittelevän tutkimusverkoston muodostamisessa ja vuonna 2014 perustettiin
hiphop-tutkimukseen keskittyvä uusi alaverkosto. Tämän uuden alaverkoston ohella tyttötutkimusverkosto on jatkanut aktiivista toimintaansa.

3.1

Nuorisotutkimusverkoston säännöllinen tiedonkeruu

Nuorisotutkimusverkosto tuottaa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtion nuorisoasiain
neuvottelukunnan kanssa vuosittaisen Nuorisobarometrin. Vuoden 2014 Nuorisobarometrin teema8
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na oli yhdenvertaisuus. Nuorisobarometrien etukäteen sovittavat kattoteemat (osallisuus 2013, yhdenvertaisuus 2014 ja arjenhallinta 2015) noudattavat lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman
2012–2015 teemakokonaisuuksia, ja niiden avulla on tarkoitus vahvistaa ohjelman toteutumisen seurannan tietopohjaa.
Vuoden 2014 aikana käytiin keskustelua siitä, miten Nuorisobarometrin roolia nuorisopoliittisen
ja nuorisotyön kehittämisen välineenä voitaisiin entisestään vahvistaa. Tätä varten tilattiin Nuorisobarometrista arvio kahdelta asiantuntijalta, joiden kehitysehdotuksia alettiin 2014 panna käytäntöön. Nuorisobarometrien seurantatehtävän vahvistamiseksi laadittiin pidemmän aikavälin etukäteissuunnitelma nuorten arvojen ja asenteiden seurantaan tarkoitettujen toistuvien kysymysten
esittämisvuosista. Näin suunnitellut kysymyssarjat voivat esimerkiksi vaalivuosina tukea poliittisen
osallistumisen seurantaa. Suomalaisen yhteiskunnan monimuotoistuminen sekä yhdenvertaisuuden
ja syrjinnän seurannan tarve on otettu huomioon Nuorisotutkimusseuran säännöllisen tiedonkeruun
kokonaisuutta uudistettaessa. Nuorisobarometriin otannan tarkentamiseksi perusjoukkoon lisättiin
ensimmäistä kertaa muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvat nuoret. Erilaisiin vähemmistöihin liittyvien tietopuutteiden paikkaamiseksi barometreihin vakiinnutettiin aiempaa monipuolisemmat taustakysymykset jotka antavat mahdollisuuden mm. eriarvoisuuden ja syrjinnän aiempaa
hienovaraisempaan paikantamiseen. Nuorisobarometrin laadun varmistamiseksi ja parantamiseksi
julkaisusarjassa siirryttiin 2014 vertaisarviointikäytäntöön.
Julkaisusarjoina joka vuosi toteutettava Nuorisobarometri ja joka toinen vuosi toteutettava Nuorten vapaa-aikatutkimus muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Nuorisobarometrista julkaistaan vastedes myös englanniksi käännetty tiivistelmä, mikä laajentaa teoksen lukijakuntaa ja mahdollistaa yhteistyön kansainvälisempien nuorisokyselytutkimusten toteuttamisessa.
Syksyllä 2014 ilmestyi kymmenes Nuorten elinolot -vuosikirja Nuoruus toisin sanoen. Kirjan julkaisivat yhteistyössä Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisoasiain neuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Vuonna 2015 ilmestyvän vapaa-aikatutkimuksen teemaksi valittiin nuorten
mediasuhteet. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Nuoran, OKM:n kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston
ja liikunnan vastuualueen kanssa, mikä osaltaan tukee poikkihallinnollista yhteistyötä.

3.2

Tutkimuksen painopistealueet

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta tehdään laajuudeltaan ja kestoltaan vaihtelevissa tutkimushankkeissa, joissa työskentelee vuosittain noin 20–25 tutkijaa. Vuonna 2014 alettiin Nuorisotutkimusverkostossa tehtävää tutkimustoimintaa hahmottaa kolmen laaja-alaisen painopistealueen, niin
kutsutun tiedon kentän, ympärille. Nämä työyhteisön kesken luonnostellut tiedon kentät kokoavat
ja kiteyttävät Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tieteellisesti korkeatasoisen ja nuorisopoliittisesti
relevantin tutkimuksen keskeisiä näkökulmia ja teema-alueita:
I 		
II
III

Sukupolvisuhteet, elämänkulku, siirtymät
Demokratia, yhdenvertaisuus, eriarvoisuus
Nuorisotyö, nuorisotoiminta, nuorten palvelut
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Kuvio havainnollistaa tiedon kenttien keskinäissuhdetta sekä niitä kehystäviä Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan lähtökohtia.
Tutkimushankkeet ja niissä työskentelevät tutkijat tekevät yhteistyötä näiden painopistealueiden eri osa-alueilla.

Tiedon kenttien hahmottelutyö on erityisen tärkeää seuraavista tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden näkökulmista katsottuna:
• Nuorisotutkimuksen tieteellinen laatu ja merkitys: nuorisotutkimuksen pitkäjänteinen, monitieteinen kehittäminen, moninaisiin tiedon intresseihin vastaaminen, vaikeisiin ja vaativiin tutkimusaiheisiin ja -kenttiin tarttuminen; kansainvälisesti korkeatasoinen ja vastuullinen tutkimus.
• Nuorisotutkimuksen tiedepoliittinen ja yhteiskunnallinen merkitys: monipuolinen dialogi yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa; uudet avaukset; tutkimustiedon huolellinen soveltaminen käytäntöön; tutkimustiedon avoimuus ja jatkokäyttö; elinvoimaiset kansainväliset yhteistyörakenteet
ja -käytännöt.
• Nuorisotutkimuksen tieteidenvälinen yhteisöllisyys ja vertaistuki: yhteistutkijuus (mm. yhteiset aineistot), käytäntöjä kehittävän nuorisotutkimuksen vahvistaminen yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa; tiedon kumuloituminen ja monipuolinen käyttö.
• Nuorisotutkimuksen menetelmällinen rikkaus ja eettinen kestävyys: kokeileva, teoreettisesti ja metodologisesti rikas tutkimus; määrällisen tilastotiedon ja laadullisen tiedon yhdistely; pitkittäis- ja
seurantatutkimusasetelmien vahvistaminen; tieteellisen ja käytännön tiedon yhdistely; katvealueiden ja/tai arkaluontoisten aihealueiden tutkimus.
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I Sukupolvisuhteet, elämänkulku ja siirtymät
Tämän tiedon kentän kokoavana lähtökohtana on sukupolvisuhteiden, elämänkulun ja siirtymien
moniulotteinen tarkastelu. Sukupolvia tutkitaan moninaisissa ympäristöissä ja merkityksissä, joihin
kytkeytyy toisaalta neuvotteluja hyvää elämää koskevista käsityksistä, toisaalta materiaalisia olosuhteita ja ehtoja. Sukupolvinäkökulma kiinnittää huomion paitsi nuoruuden ikä- ja sukupolviin, myös
kysymyksiin perheistä, ylisukupolvisuudesta sekä elämänkulun siirtymistä lapsuuden, nuoruuden ja
aikuisuuden jännitteissä. Elämänkulkua ja siirtymiä tulkitaan yhtä lailla yksilöiden kokemuksista käsin kuin sosiaalisina ja institutionaalisina prosesseina.
Vuoden 2014 aikana panostettiin erityisesti siihen, että seuranta- ja pitkittäistutkimusasetelmat saivat aiempaa vahvemman jalansijan osana Nuorisotutkimusverkoston tiedontuotantoa. Näin nuorten
elämänkulun suuntia ja arjen katkoksia voidaan identifioida aiempaa monipuolisemmin.
Vuoden 2014 aikana toteutettiin seuraavia tutkimuksia tämän painopistealueen näkökulmista ja
teemoista:
Empowering the young generation: challenges and opportunities
in the triple transition SAHWA (2014–2016)
Nuorisotutkimusverkosto on mukana laajassa EU -rahoitteisessa tutkimushankkeessa (FP7), jossa tutkitaan Välimeren ympärillä olevien maiden nuoria sekä globaaleja ja yhteiskuntien demokratiakysymyksiä
moniulotteisesti. Hankkeessa tarkastellaan nuorten siirtymiä aikuisuuteen erilaisissa yhteiskuntarakenteissa Välimeren molemmin puolin. Toisaalta tarkastellaan yhteiskuntien demokratisoitumiskehitystä ja
-siirtymiä osana globaaleja sosioekonomisia ja -kulttuurisia muutoksia. Hankkeen fokuksessa ovat erityisesti Marokko, Algeria, Tunisia, Egypti and Libanon. Hanketta koordinoi Cidob – Barcelona Centre
for International Affairs ja sen tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa toimii VTT Sofia Laine.
Isältä pojalle ja takaisin – ylisukupolvinen maanpuolustustahto (2014–2015)
Tutkimushanke tarkastelee laadullisten aineistojen avulla nuorten armeijaan ja varusmiespalvelukseen liittyviä käsityksiä ja motivaatioita sekä sitä, miten nämä ovat ajallista ja sisällöllisesti muuttuneet. Maan puolustukseen ja maanpuolustustahtoon liittyviä aiheita lähestytään ylisukupolvisten
suhteiden, nuorten omien kokemusten ja kertomusten kautta. Varusmiespalvelusta ja maanpuolustustahtoa koskevia teemoja käsitellään huomioiden sukupolvien erilaiset kokemismaailmat ja sosiaalihistorialliset taustat. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii tutkijaprofessori Tommi Hoikkala ja
sitä rahoittavat Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE) ja puolustusministeriön
tutkimusosasto. Hankkeen tutkijoina toimivat VTM Anni Ojajärvi ja VTM Tiia Tahvanainen.
Kentältä kabinetteihin: Liikunnan kansalaistoiminnan läpileikkaus (2014–2017)
Nuorisotutkimusverkoston ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (Likes) yhteishanke on jatkoa Nuorisotutkimusverkostossa aiemmin tehdyille liikuntatutkimuksille. Tarkastelun kohteena on urheiluliikkeen lähihistoria ja nykytila, läpäisten sen rakenteet aina liikkuvista lapsista valtakunnallisten liikuntajärjestöjen johtoon. Lisäksi tarkastellaan laajemmin sitä, kuinka urheiluliikkeen keskeinen oikeutus,
kansanterveyden edistäminen, ilmenee eri tasoilla, kuinka terveys ymmärretään ja miten siihen liittyvät
tulkinnat eroavat toimijoiden painotuksissa ja kansalaisten liikunnan toteuttamisessa. Hanketta rahoittaa
OKM:n liikunnan vastuualue ja sen tutkijoina toimivat Nuorisotutkimusverkostossa VTT, dos. Mikko
Salasuo (hankkeen vastuullinen johtaja) ja VTT, dos. Päivi Berg sekä Likesissä LitM Kati Lehtonen.
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Menestyjien elämänkulku – selittäviä tekijöitä huippu-urheilijoiden
ja kulttuuriosaajien elämässä (2011–2015)
Tutkimus tarkastelee huippu-urheilijoiden ja -taiteilijoiden elämänkulkuja: menestystekijöitä, kokemuksia ja vastoinkäymisiä. Elämänkulut asettuvat 2000-luvun Suomen yhteiskunnallista ja nuorisokulttuurista maisemaa vasten. Tutkimusaineistona on 125 haastattelua: 81 huippu-urheilijaa, 15 huipun kynnyksellä lopettanutta urheilijaa ja 29 menestynyttä taiteilijaa. Näistä muodostuvat itsenäiset
aineistonsa, jotka mahdollistavat myös vertailun. Vuonna 2015 julkaistaan hankkeen suomenkielinen
ja englanninkielinen julkaisu edellisten vuosien julkaisujen jatkoksi. Hankkeen tutkijoina toimivat
VTM Mikko Piispa ja VTT, dos. Mikko Salasuo (hankkeen vastuullinen johtaja).
Nuoret ajassa – laadullinen seurantatutkimus nuorista (2014–2016)
Nuoret ajassa -tutkimushanke on laaja pitkittäistutkimushanke, jonka tavoitteena on seurata vuosituhannen vaihteessa syntyneiden nuorten elämänkulkua pitkällä aikavälillä, vähintään kymmenen
vuoden ajan. Hankkeen tavoitteena on täydentää tilastollisia tutkimuksia ja koota nuorten arjesta syventävää tietoa, jollaista kyselyissä on vaikea tavoittaa. Hankkeessa hyödynnetään erilaisia laadullisia
menetelmiä nuorten elämänkulun kokonaisvaltaiseksi hahmottamiseksi. Hankkeessa rakennettavaan
seurantajärjestelmään liitetään myös määrällisiä indikaattoreita, jotka taustoittavat laadullista aineistoa. Hankkeen käynnistysvaihe kestää vuoden 2016 loppuun ja sitä rahoittaa OKM:n nuorisotyön ja
-politiikan vastuualue. Hankkeen tutkija työskentelee erikoistutkija VTT, dos. Sinikka Aapola-Kari.
Nuorten sosiaalinen liikehdintä mediayhteiskunnassa
– Vertaileva tutkimus Helsingin ja Lontoon lähiöistä (2012–2014)
Konsortiohankkeessa tutkittiin nuorten sosiaalista liikehdintää nykypäivän mediayhteiskunnassa.
Hanke päättyi vuonna 2014. Tutkimuksen kohteena oli sekä nuorten yhteisöllinen toiminta lähiöissä
että julkisen keskustelun mielikuvat lähiönuorista ja kaupungin syrjäalueiden nuoruudesta. Tutkijat jalkautuivat Helsingin ja Lontoon lähiöihin tekemään havaintoja ja haastatteluja nuorten parissa.
Hanke valaisi kadun yhteisöllisiä merkityksiä nuorten arkielämässä. Katu ymmärrettiin hankkeessa
niin fyysisenä kuin sosiaalisena tilana, jolloin katseen alla olivat sekä kaupunkitilat että sosiaalisen
median tilat. Metodologisesti hanke yhdisti uudella tavalla katu- ja mediaetnografisia menetelmiä
sekä vahvisti tieteen ja taiteen vuoropuhelua aineistonkeruussa ja raportoinnissa. Hankkeen johtajana
toimi Leena Suurpää ja Helsingin yliopiston osion johtajana toimi dosentti Johanna Sumiala. Hankkeen tutkijoina toimivat FT Titus Hjelm (University College London/ NTV) ja Minttu Tikka (Helsingin yliopisto). Rahoitus: Helsingin Sanomain Säätiö.
Nuoruuden ongelmakonstruktion rakentuminen ja sukupuoli
Suomessa 1945–1970 (2012–2014)
Vuonna 2014 päättyneessä tutkimuksessa selvitettiin lapsia ja nuoria koskevan hallinnan historiaa
sotienjälkeisessä Suomessa: kuinka lapsia ja nuoria koskeva asiantuntija- ja viranomaistieto rakentui
lastensuojelun ja oikeuden käytön kentillä aikavälillä 1945–1970. Tutkimuskohteena olivat yhtäältä lastensuojelun ja toisaalta poliisin ammattikäytännöt sekä lasten ja nuorten sekä viranomaisten
väliset kohtaamiset näissä instituutioissa. Tutkimuksen avainkäsitteitä olivat sukupuoli, sosiaalinen
tausta, ikä ja alueellisuus. Erityisesti tutkimuksessa pohdittiin sukupuolen merkitystä, ja aikuisuuteen
kasvamisen sukupuolittuneita odotuksia, ehtoja ja mahdollisuuksia suomalaisten tyttöjen elämässä.
Vuonna 2014 päättyneen hankkeen tutkijana toimi FT Kaisa Vehkalahti. Hanketta rahoitti Suomen
Akatemia (tutkijatohtorin henkilökohtainen rahoitus).
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Oi nuoruus -verkostohanke (2010–2014)
Vuonna 2014 saatettiin päätökseen laaja Oi Nuoruus -hanke, joka tuo historiallisen ja nykypäivää
valaisevan näkökulman nuoruuden sukupolvikokemuksiin: perhe- ja ystävyys- ja yhteiskuntasuhteisiin, aikuistumiseen ja siirtymiin, työn ja vapaa-ajan kysymyksiin, populaari- ja nuorisokulttuureihin,
sota-aikaan sekä hyvinvointivaltion rakentumisen ja hapertumisen ilmiöihin. Laajan omaelämäkerrallisen kirjoituskilpailuaineiston pohjalta julkaistiin tieteellinen artikkelikokoelma Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään. (toim. Vehkalahti & Suurpää) sekä
valikoima omaelämäkerrallisia tekstejä Oi Nuoruus. Omaelämäkerrallisia tekstejä nuoruudesta eilen
ja tänään. (toim. Vehkalahti & Jouhki). Kirjoituskilpailun tuottama aineisto luovutettiin SKS:n Kansanrunousarkistoon, jonka kautta se on avoimesti jatkotutkimuskäytössä esimerkiksi opinnäytteisiin.
Hanketta rahoitti Kordelinin säätiö.
Kirjoituskilpailuaineiston pohjalta järjestettiin yhteistyössä Helsingin kuvataidelukion kuvataideopettajan Tomi Uusitalon kanssa kurssi, jossa oppilaiden tehtävänä oli tulkita jotakin kirjoituskilpailuun
jätettyä kirjoitusta. Piirustuksia käytettiin edellä mainittujen teosten kuvitukseen, minkä lisäksi niistä
koottiin Nuorisotiedon kirjastossa syksyllä 2014 esillä ollut näyttely. Näyttelyn jälkeen piirustukset siirrettiin Nuorisotutkimusseuran Asemapäällikönkadun toimitilojen seinälle pysyväksi näyttelyksi.
Sukupolvien väliset neuvottelut, sosiaalinen kontrolli
ja sukupuolistettu seksuaalisuus (2012–2016)
Tutkimushankkeessa tarkastellaan sukupolvien välisiä neuvotteluja sukupuolisuudesta ja seksuaalisuudesta nuorten monikulttuurisissa elinpiireissä: perheissä, lähiyhteisöissä, vertaissuhteissa ja suomalaisen
yhteiskunnan instituutioissa. Neuvottelujen ja sosiaalisen kontrollin vaihtelevia tulkintoja ja ilmenemismuotoja selvitetään kyselyiden, haastatteluiden ja dokumenttiaineiston avulla. Hankkeen johtajana toimii Minna Canth professori Johanna Niemi Turun yliopistosta. Tutkimushankkeen sijoituspaikka on
Nuorisotutkimusverkosto ja sitä rahoittaa Suomen Akatemia. Hankkeen tutkijoina toimivat professori
Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto), VTT Veronika Honkasalo (Nuorisotutkimusverkosto), VTT,
dos. Suvi Keskinen (Turun yliopisto) ja VTT Marja Peltola (Nuorisotutkimusverkosto).

II Demokratia, yhdenvertaisuus, eriarvoisuus
Tämän tiedon kentän kautta tarkastellaan demokratian, yhdenvertaisuuden ja eriarvoisuuden kysymyksiä. Tutkimusaiheet koskevat nuorten elämän sosiaalisia rakenteita, kuten etnisyyden, seksuaalisuuden, perheen ja politiikan alueita, sekä sosiaalista toimintaa, kuten yhteiskunnallista vaikuttamista
sekä elämää perheissä ja muissa lähisuhteissa. Tutkimushankkeita kokoava tiedonintressi kohdistuu
nuorten erilaisiin instituutiosuhteisiin ja -käytäntöihin. Teoreettiset käsitteet – kansalaisuus, syrjäytyminen, syrjintä ja syrjäyttäminen, rakenne ja toimijuus, kehollisuus, vastarinta ja poikkeavuus – yhdistävät tämän tiedon kentän alla toimivia tutkimushankkeita. Tätä tiedon kenttää leimaavat monitahoiset arkaluontoisiin tutkimusaiheisiin liittyvät tutkimuseettiset erityiskysymykset.
Vuoden 2014 aikana toteutettiin seuraavia tutkimuksia tämän painopistealueen näkökulmista ja
teemoista:
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Active Citizenship: Enhancing political participation of migrant youth
– ACCESS (2014–2015)
Nuorisotutkimusverkosto toteuttaa tutkmusosion International Organisation for Migrationin (IOM)
hankkeesta Active Citizenship: Enhancing political participation of migrant youth (ACCESS). Nuorisotutkimusverkoston toteuttamassa osiossa arvioidaan ja kehitetään kuntien kykyä osallistaa maahanmuuttajataustaisia nuoria kunnallisen tason poliittiseen päätöksentekoon. Vertaisarvioinnissa ovat
mukana Helsinki, Cluj Napona, Praha, Marseille ja Barcelona. Hanketta rahoittaa Euroopan unioni ja
sen vastuututkijana Nuorisotutkimusverkostossa toimii VTT Outi Lepola.
Ei rasismille -hankkeen kyselytutkimus (2013–2014)
Suomen Punainen Risti koordinoi kansalaisjärjestöjen yhteistä Ei rasismille -verkostohanketta. Osana
hanketta toteutettiin kysely SPR:n toimijakentälle. Kyselyn tarkoituksena oli tarjota tietoa SPR:n toimijoiden näkemyksistä, valmiuksista, kokemuksista ja toiveista koskien rasisminvastaista kansalaistoimintaa ja -työtä. Hanketta rahoitti SPR (RAY) ja sen tutkijana toimi YTM Antti Kivijärvi.
GENIND: Suivaantunut sukupolvi. Nuorisoliikkeiden tila,
valta ja kulttuuri vuonna 2011 (2013–2015)
GENIND-tutkimushanke (Indignant Generation) lähtökohtana on Espanjan vuoden 2011 nuorisoliikehdinnät, joita verrataan neljän Välimeren maan (Portugali, Italia, Kreikka, Egypti) mobilisaatioihin
sekä muihin alueisiin, joissa liikehdintää esiintyi (Englanti, Yhdysvallat, Chile, Brasilia). Hankkeen päätavoitteena on vertailla erityisesti teoreettis-käsitteellisellä tasolla liikehdintöjen yhteneväisyyksiä ja eroja, innovatiivisia ulottuvuuksia, jatkumoita aiempiin liikkeisiin sekä paikallista ja globaalia vaikutusta
nuoriin ja yhteiskuntaan. Hanketta koordinoi Lleidan yliopisto (IP: Carles Feixa) ja siihen osallistuu
tutkijoita seuraavilta alueilta: Katalonia, Espanja, Portugali, Italia, Kreikka, Iso-Britannia, Belgia, Suomi,
Yhdysvallat, Chile ja Brasilia. Hankettaa rahoittaa Espanjan koulutus-, kulttuuri- ja urheiluministeriö ja
sen tutkijana Suomessa työskentelee Nuorisotutkimusverkoston tutkija VTT Sofia Laine.
Hyvinvoiva sateenkaarinuori (2012–2014)
Setan kanssa yhteistyössä toteutetun tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena oli parantaa tietämystä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten terveydestä ja elinehdoista Suomessa sekä tuottaa välineitä nuoriso-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille lhbtiq-nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi. Tietoa kerättiin sähköisen, kaikkialla Suomessa asuville lhbtiq-nuorille suunnatun
kyselyn avulla. Lisäksi hankkeessa toteutettiin muistitietokeruu sateenkaarinuoruudesta yhteistyössä
Setan ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston kanssa sekä osallistava tutkimus
yhdessä vertaistutkijoina toimivien nuorten kanssa. Kyseessä oli ensimmäistä kertaa tämän nuorisoryhmän parissa toteutettava hyvinvointitutkimus Suomessa. Hanketta rahoitti OKM (Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma) ja sen tutkijoina Nuorisotutkimusverkostossa toimivat PsT Katarina
Alanko (2012–2013) ja VTM, FM Riikka Taavetti (2014).
Maahanmuuttajataustaiset nuoret toimeentulotuen varassa
– elämänpolkuja yhteiskunnan keskiöissä ja marginaaleissa (2012–2015)
Suomen Pakolaisavun Kurvi-hankkeeseen kiinnittyvässä tutkimushankkeessa tarkastellaan laadullisin menetelmin koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden marginaaleissa elävien sekä maahan muuttaneiden nuorten elämänkulkuja. Hankkeen tavoitteena on tuottaa ryhmätason tietoa maahanmuut14

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014

tajataustaisten nuorten marginalisaatiosta sekä tehdä näkyväksi nuorten elämänkulkuun liittyviä
tekijöitä ja sosiaalityöllisiä käytäntöjä, jotka edistävät nuorten kiinnittymistä koulutusjärjestelmään
ja työmarkkinoille. Hanketta rahoittaa Suomen Pakolaisapu (RAY) ja sen tutkijana toimii YTM Antti
Kivijärvi.
Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla
– Kehittämishankkeiden seuranta ja arviointi vuosilta 2011–2015
Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa avustuksia kunnille monikulttuurisen liikunnan edistämiseen paikallistasolla osana Kehittämisohjelmaa maahanmuuttajien kotouttamiseksi liikunnan avulla
(2011 -2015). Tavoitteena on edistää maahanmuuttajien aktiivista osallistumista liikunnan harrastustoimintaan. Kehittämisohjelmaan kiinteästi liittyvän seurannan ja arvioinnin tavoitteena on tuottaa
päätöksentekoa tukevaa tietoa ja syventää tietoa paikallisten kehittämishankkeiden lähtökohdista, tavoitteista ja toteutuksesta. Tutkimushanketta rahoittaa ja siitä vastaa LIKES-tutkimuskeskus, mutta
hankkeen toinen tutkija Sanna Pasasen työskentelee osana Nuorisotutkimusverkoston tutkijayhteisöä
Nuorisotutkimusseuran toimitiloissa. Hankkeen tutkijat Likesissä ovat VTM Sanna Pasanen ja LITM
Hanna-Mari Maijala.
Migrant Men’s Well-Being in Diversity (2014–2015)
Seitsemän eurooppalaisen maan yhteisessä tutkimushankkeessa tarkastellaan Euroopan Unionin ulkopuolisilta alueilta muuttaneiden nuorten miesten subjektiivista hyvinvointia. Kussakin partnerimaassa kerätään laadullinen aineisto tehden 50 maahanmuuttajamiesten teemahaastattelua. Hankkeen
aineistoja analysoidaan sekä kansallisilla tasoilla että kansainvälisesti vertailevalla otteella. Hanketta
koordinoi Saksa (CDJ Eutin), ja Suomen lisäksi hankkeen partnereina ovat Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Ranska ja Tšekin tasavalta. Hanketta rahoittaa Euroopan unioni ja sen tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa toimii YTM Antti Kivijärvi.
Nuoret työttömät liikuntapaikkojen käyttäjinä (2013–2015)
Hankkeessa tutkitaan työttömien nuorten liikkumisen ja liikuntaharrastamisen tapoja ja muotoja.
Keskeisenä selvitettävänä kysymyksenä on, mikä on liikunnan merkitys työttömien nuorten arkielämässä sekä lähiyhteisöihin ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä etenkin silloin kun työmarkkinakytkökset ovat katkenneet. Hanketta rahoittaa OKM:n liikunnan vastuualue ja sen raportti ilmestyy vuonna
2015. Hankkeen tutkija toimii VTM Helena Huhta.
Nuorten poliittisuus nyky-Afrikassa (2012–2016)
Monitieteisessä konsortiohankkeessa tutkitaan nuorten poliittisen osallistumisen ehtoja, mahdollisuuksia ja käytäntöjä nyky-Afrikassa: valtion ja demokraattisten kehitysten muutoksia, nuorten arkisia toimintamuotoja ja kansalaisjärjestöjä, kansainvälistä kehitysyhteistyötä sekä globaalia verkostoja
ja vaikutuksia. Suomen Akatemian rahoittama hanke toteutetaan Helsingin yliopiston ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä. Hankkeen johtajina toimivat PD, dos. Elina Oinas (Helsingin yliopisto)
ja tutkimusjohtaja Leena Suurpää (Nuorisotutkimusverkosto). Hankkeen tutkijoina toimivat VTM
Henri Onodera (Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen oppiaine), VTM Eija Ranta (Helsingin
yliopiston kehitysmaatutkimuksen oppiaine), VTT Sofia Laine (Nuorisotutkimusverkosto) ja VTM
Tiina-Maria Levamo (Nuorisotutkimusverkosto).
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Positiomallin kehittäminen lasten ja nuorten syrjäytymisen tarkastelemiseksi (2013–2016)
Tutkimushankkeessa kehitetään tulkintakehystä, joka pohjautuu kriittisen realismin metateoriaan.
Tutkimushankkeen empiirisenä esimerkkinä tarkastellaan lastensuojelun interventioita ja niiden
kohteina olleita nuoria. Tutkimuksen aineisto koostuu lastensuojelun asiakasasiakirjoista sekä lastensuojelutoimenpiteiden kohteina olleiden nuorten haastatteluista. Tutkimushankkeen tavoitteena
on muodostaa teoreettinen malli, jonka avulla yksilöiden, yhteisöjen ja rakenteiden välisiä suhteita
ja niihin vaikuttavia tekijöitä voitaisiin tarkastella niin tutkimuksessa kuin käytännön kentillä nuoriso- ja sosiaalityön kaltaisilla aloilla. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Tampereen yliopiston, Valtion
koulukotien ja Queens University of Belfastin kanssa. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia (henkilökohtainen tutkijatohtorin kolmivuotinen rahoitus) ja sen tutkina toimii VTT Elina Pekkarinen.
Suomalainen huumekuolema 2012
Monitieteisessä hankkeessa tarkastellaan suomalaisia huumekuolemia vuonna 2012. Aineistona käytetään Hjelt-instituutin oikeuskemiallisen yksikön huumekuolemista kokoamia alkuperäisiä asiakirjoja. Aineistoa hyödyntäen pyritään vastaamaan tutkimusongelmaan: millaisia ovat suomalaiset
huumeisiin liittyvät kuolemat ja mihin aineisiin kuollaan? Tarkastelun lähtökohdat nousevat oikeuslääketieteellisen otteen ohella yhteiskuntatieteellisen huumetutkimuksen ja ehkäisevän päihdetyön
näkökulmista. Hanke on jatkoa vuonna 2009 toteutetulle samankaltaiselle tutkimukselle.
Tutkimus toteutetaan ja rahoitetaan Hjelt-instituutin, Nuorisotutkimusverkoston ja THL:n Päihteet ja riippuvuus -osaston yhteistyönä. Hankkeen vastaavana tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa
toimii dosentti Mikko Salasuo.

III Nuorisotyö, nuorisotoiminta, nuorten palvelut
Tässä tiedon kentässä kiinnostus kohdistuu nuorten toimintaympäristöihin ja palveluihin sekä näiden
rakenteellisiin taustaehtoihin. Tarkastelun kohteena ovat yhtä lailla palvelujen luonne ja niiden paikka nuorisopolitiikan kentillä kuin niiden merkitys nuorille yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen tasolla.
Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten asemaan, kansalaisuuteen, osallisuuteen ja toimijuuden ehtoihin sekä nuorten omaehtoisessa toiminnassa kuin nuorille suunnatuissa toiminnoissa. Laajemmin
kyse on nuorten ja yhteiskunnan välisestä vuorovaikutuksesta sekä sen erilaisista ilmenemistavoista
nuorten elämässä. Tavoitteena on tuoda näkyviin nuorten kokemusmaailma sekä tarve muokata nuorisotyön ja -politiikan lähtökohtia nuorten kannalta mielekkäiksi.
Tämän tiedon kentän menetelmät vaihtelevat perinteisistä tiedonkeruun lähtökohdista kehittävään
tutkimukseen ja toimintatutkimukseen. Osa-alueen tutkimukset toteutetaan usein dialogissa nuorisotyön ja -politiikan moninaisten kenttien kanssa.
Vuoden 2014 aikana toteutettiin seuraavia tutkimuksia tämän painopistealueen näkökulmista ja
teemoista:
I’ve - I Have Experienced - recognition of volunteering through peer support (2014-)
Nuorisotutkimusverkosto vastaa Italiasta käsin johdetun vapaaehtoistoimintaa ja vertaisoppimisen
tunnustamista koskevan hankkeen tutkimuksellisen osion koordinoinnista. Hanketta rahoittaa italialainen Lunaria ja sen vastuututkijana Nuorisotutkimusverkostossa toimii FT Tomi Kiilakoski.
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Kilpailun ja suorittamisen nettisukupolvi ryhmäpedagogisessa prismassa (2014–2016)
Hanke on jatkoa Tommi Hoikkalan ja Petri Pajun Apina pulpetissa -teoksen päättöluvun sisältämään
käytäntöehdotukseen ”(l)uokanopettaja yläkouluun”. Hanke sisältää käytännöllisen ja tutkimuksellisen osion. Molempien tiedonintressien fokuksessa on koulukulttuurin kehittäminen yhteisöllisempään
suuntaan sekä opettajien ryhmäpedagogisten valmiuksien trimmaaminen niin kuin koulunyhteisön
toimijat sen itse näkevät mahdolliseksi. Hankkeessa tuotetaan tiheitä kuvauksia nuorisoryhmien merkityksestä ja konkreettisesta paikasta pedagogiassa ja nuorisotyön kehittämistyössä. Kenttätyö sisältää
havainnointia, osallistumista, interventioita ja haastatteluja. Hankkeen vastuututkijana toimii tutkimusprofessori, dos. Tommi Hoikkala.
Kustannuksia, säästöjä ja investointeja: Tutkimuskatsaus nuorten työpajatoiminnan
ja etsivän nuorisotyön kustannusvaikutuksista (2014)
Nuorisotutkimusverkosto toteutti Valtakunnallisen työpajayhdistyksen toimeksiannosta kartoituksen
nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön taloudellisista vaikutuksista. Hankkeen päämääränä
oli tuottaa aiempaan kotimaiseen ja pohjoismaiseen tutkimustietoon perustuva raportti siitä, mitä
nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kustannusvaikutuksista jo tiedetään, mitä tietoa
puuttuu ja mitä olisi erityisen olennaista tutkia lisää. Nuorisotutkimusverkostossa hankkeen tutkijana
toimi VTM Sanna Pasanen.
Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen (2014)
Hankkeen tavoitteena oli edistää mediakasvatusta tietopohjan kartoituksen ja sen pohjalta tehtävän
tutkimuksellisen kehittämissuunnitelman turvin. Hankkeessa tehtiin kriittinen sisällöllinen kartoitus
kotimaisesta eri instituutioiden tuottamasta mediatutkimuksesta mukaan lukien lapsiin kohdistuva
mediapedagoginen tutkimus. Hankkeessa keskityttiin erityisesti 0–12-vuotiaita lapsia koskevaan tutkimukseen, mutta mukaan otettiin soveltuvin osin myös vanhempia oppivelvollisuusikäisiä nuoria
koskeva tutkimus. Kartoituksen avulla edistetään tutkimustulosten käyttöä ja tehtiin suunnitelma tulevaisuuden tutkimustarpeista. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä tiedon tuottajien ja käyttäjien
kanssa. Hanketta rahoitti OKM:n kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto ja sen tutkijana toimi TaM Fanny
Vilmilä ja FT Annikka Suoninen.
Monitoimitalo nuorten toimintaympäristönä (2015)
Hankkeessa tarkastellaan monitoimitaloa nuorten osallisuuden ja tilakokemuksen sekä ylisukupolvisen toimintakulttuurin näkökulmasta. Monitoimitalo on esimerkki tilaratkaisusta, jossa pyritään
sekä lisäämään julkisten tilojen käyttöastetta että rakentamaan uusia kunnallisia moniammatillisia
käytännön työverkostoja. Hankkeen pitkittäisasetelma luo mahdollisuuden seurata toimintakulttuurin kehittymistä sekä nuorten tarpeiden muuntumista ja niihin vastaamista palveluntuotannossa. Tutkivaan kehittämiseen liittyen tehdään yhteistyötä monitoimitalon henkilökunnan ja nuorten kanssa.
Hanketta rahoittaa OKM:n nuorisotyön ja -politiikan vastuualue ja sen tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa toimii FT Tomi Kiilakoski.
Nuoret luukulla -palvelujärjestelmähanke (2014–2015)
Nuorisotutkimusverkoston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) muodostama konsortio toteuttaa tutkimuksen, jossa tarkastellaan nuorten syrjäytymisen ehkäisytoimien kustannuksia ja vaikuttavuutta. Viime vuosina on ilmestynyt nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä raportteja, mutta
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niissä on keskitytty lähinnä politiikkatoimien ja palvelujen arviointiin. Tutkimuksen tavoitteena on
tuottaa analyyttista tietoa nuorista sekä hyvinvointipalvelujen ja kehittämishankkeiden asiakkaina
että syrjäytymiskokemuksen tuntijoina. Hanketta rahoittaa OKM:n nuorisotyön ja -politiikan vastuualue ja sen loppuraportti ilmestyy vuoden 2015 alussa. Hankkeen tutkijoina toimivat VTT Sanna
Aaltonen (hankkeen vastaava tutkija) ja VTT, dos. Päivi Berg.
Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen (2013–2015)
Nuorisotutkimusverkosto toteuttaa OKM:n nuorisoyksikön rahoittaman nuorisotyön tunnuslukuja
kokoavan hankkeen. Hankkeen tavoitteena on koota yhteen nuorisotoimialalla käytössä olevia tunnuslukuja sekä tuottaa koottua tietämystä nykyisen sirpalemaisuuden sijaan, arvioida tunnuslukujen
käytettävyyttä ja kehittää toimialalle kaikkia toimijoita yhdistäviä tunnuslukuja yhteistyössä kentän
kanssa. Tutkimus- ja kehittämismenetelminä käytetään dokumenttianalyysiä, haastatteluja, ryhmäkeskusteluja sekä deliberatiivista keskustelupäivämenetelmää. Hanketta rahoittaa OKM:n nuorisotyön ja -politiikan vastuualue. Hankkeen tutkijoina toimivat FT, erikoistutkija Anu Gretschel (hankkeen vastaava tutkija), FT, dos. Anne Puuronen ja KM, tutkija Pirjo Junttila-Vitikka.
Oppimisympäristöt yhteistyöhön. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön
tutkimus- ja kehittämishanke (2012–2014)
Yhteistyöhanke Kanuuna-verkoston kanssa, jossa nuorisotyön ja koulun monialaiset vuoropuhelun
mahdollisuudet asettuivat tutkivan kehittämisen kohteeksi viidessä suomalaisessa kaupungissa. Hanketta rahoitti OKM:n nuorisotyön ja -politiikan vastuualue sekä Kanuuna-verkosto ja sen kehittäjätutkijana toimi FT Tomi Kiilakoski.
Päihteillä, huumeilla ja muilla riippuvuuksilla oirehtivien nuorten tavoitettavuus ja
hoitoon sitouttaminen Turun Nuorisoaseman Kosketuspinta -projektissa (2013–2014)
Tutkimuksessa tarkasteltiin Turun nuorisoaseman Kosketuspinta-projektissa (2012–2015) kehitteillä olevaa nuorisososiaalityön muotoa, jonka tarkoituksena on vakavan syrjäytymisen riskiryhmän
kuuluvien nuorten hoidon ja kuntoutuksen edistäminen. Tutkimuksen tavoitteena oli dokumentoida
projektissa toteutettava työmenetelmä muille jaettavaan muotoon ja arvioida sen vaikuttavuutta projektiin osallistuneiden nuorten ja heidän perheiden kannalta. Tutkimuksessa arvioitiin myös projektissa toteutettavaa verkostoyhteistyötä ja koulutusta. Hanketta rahoitti Turun Nuorisosasema ja sen
tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa toimi dos. FT Anne Puuronen.
Taidot elämään (2013–2015)
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa peruskoulun jälkeisen nivelvaiheen nuorten luottamusta omiin
kykyihin ja taitoihin taidelähtöisen menetelmän avulla. Tutkimus osallistuu kouluympäristössä toteutettavan kaksiosaisen toimintamallin arviointiin ja kehittämiseen yhteistyössä projektin työntekijöiden, nuorten ja koulun henkilökunnan kanssa. Tutkimus selvittää taideprojektiin osallistumisen ja
nuoren tulevaisuussuunnittelun välistä suhdetta. Hanketta rahoittaa Suomen lasten ja nuorten säätiö
(SLNS). Hankkeen tutkijana toimii TaM Fanny Vilmilä.
Tajua Mut! -liputusjärjestelmän pilotointiin liittyvä arviointitutkimus (2014)
Nuorisotutkimusverkosto toteutti Suomen itsenäisyyden rahaston Sitran toimeksiannosta Tajua Mut!
-liputusjärjestelmän Mikkelin pilotointiin liittyvän arviointitutkimuksen. Pilottihankkeessa kokeiltiin
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Hollannissa kehitetyn liputusjärjestelmän soveltamista Suomen oloihin. Nuorisotutkimusseuran toteuttaman tutkimusosion tavoitteena oli nuorten ja perheiden näkökulman selvittäminen järjestelmän toimivuudesta ja sen kehittämismahdollisuuksista. Arvioinnin toteutuksesta vastasivat KM Pirjo
Junttila-Vitikka Nuorisotutkimusseurasta ja YTT Jussi Ronkainen Mikkelin ammattikorkeakoulusta.
Uppföljning ung – Ruotsinkieliset nuorisotyöpajat (2014–2017)
Pitkittäistutkimus ”Uppföljning ung” tutkii viittä ruotsinkielistä nuorisotyöpajaa Suomessa. Tutkimuksen kolme painopistealuetta ovat: pajatoiminnan tarkastelu; henkilökunnan näkemykset työstään
ja viranomaisyhteistyöstä; sekä nuorten kokemukset työpajatoiminnan annista. Samoja nuoria haastatellaan useampaan kertaan, jolloin saadaan tietoa sekä pajatoiminnan pitkittäisvaikutuksista että
pajanuorten sijoittumisesta yhteiskuntaan pidemmällä tähtäimellä. Hanketta rahoittavat Svenska Kulturfonden ja OKM ja sen tutkijoina Nuorisotutkimusverkostossa työskentelivät VTT Matilda WredeJäntti (hankkeen vastuututkija) ja tutkimusassistentti Cecilia Wester.
Valtakunnallisen nuorten ohjaus - ja neuvontapalvelun (Suunta)
arviointihanke (2013–2014)
Suomen itsenäisyyden rahaston Sitran rahoittamassa yhteistyöhankkeessa pyrittiin osaltaan vastaamaan
nuorisotakuun haasteisiin koskien nuorten kohtaamista ja tavoittamista. Valtakunnallisen ohjaus - ja
neuvontapalvelun vastuullisena toteuttajana toimi Pelastakaa Lapset. Palvelun tavoitteena oli verkkopohjaisen nuorten ohjauspalvelun kehittäminen. Palvelukokeilun käynnistäminen kytkeytyi Yleisradion
syksyn 2013 aikana toteutettuun Nuorille.Nyt! -kampanjaan. Suunta - kokeilun arvioinnista vastasivat
Nuorisotutkimusverkostossa Anu Gretschel ja Pirjo Junttila-Vitikka. Hanketta rahoitti Sitra.

3.3

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinto

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinnot (vuoteen 2012 asti gradupalkinto) jaetaan vuosittain ansioituneille nuorisotutkimuksellisten opinnäytteiden tekijöille. Vuonna 2013 perinteinen gradukisa
muutettiin opinnäytetyökilpailuksi, jossa palkittiin vuoden parhaan pro gradu -tutkielman lisäksi
myös paras ammattikorkeakoulujen opinnäyte. AMK-sarja jakaantuu vuorovuosina perustutkinnon
ja ylemmän amk-tutkintojen opinnäytteiden arviointeihin ja vuonna 2014 oli vuorossa ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytteiden vuoro.
Palkinnot jaettiin Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä Joensuussa perjantaina 7.11. Kilpailuun jätettiin ennätykselliset 42 pro gradua ja 9 ylemmän amk-tutkinnon opinnäytettä. Osallistujamäärä päihitti aiemman ennätyksen vuodelta 2012, jolloin gradukisaan osallistuttiin 38 työllä.
Gradusarjan voitti Lauri Julkusen työ Poikien pelastaja. Yrjö Karilas nuoriso-ongelman muotoilijana
ja ratkaisijana 1920- ja 1930- luvulla (Jyväskylän yliopisto, Suomen historia) ja YAMK-sarjan Mika
Joensuun työ Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä. HypeCon-toiminta ja Impulssitoimintamalli (HUMAK, järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma).
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4 JULKAISUT
Julkaisutoiminnan tavoitteena on tuottaa tieteellisesti päteviä, yhteiskunnallisesti puhuttelevia sekä
uutta tietoa ja näkökulmia tuovia julkaisuja yhteiskunnan eri kentille, Nuorisotutkimusverkoston
perusajatuksen mukaisesti. Julkaisut koostuvat kolmesta osa-alueesta: julkaisusarjasta, Nuorisotutkimus-lehdestä, ja verkkokanava Kommentista. Vuonna 2014 Nuorisotutkimus-lehti ja Tiede-sarja
pyrittiin yhteisillä ponnistuksilla nostamaan julkaisufoorumin kategoriaan 2, mutta tässä ei onnistuttu. Julkaisusarjoille ja lehdelle haettiin vuoden lopussa Tieteellisten seurain valtuuskunnan uutta
vertaisarviointitunnusta.
Julkaisuista tiedottamista ja niiden markkinointia kehitettiin: mainostilaa ostettiin etenkin pienistä
tiede- ja kulttuurilehdistä, Voima-lehdestä sekä ensimmäistä kertaa Basso Median nettisivulta. Julkaisuja esiteltiin ensimmäistä kertaa laajasti myös ulkomailla, maailman suurimmassa kirja-ammattilaisten tapahtumassa Frankfurtin kirjamessuilla Suomen ollessa vuoden 2014 kutsuvierasmaa. Julkaisuja
myytiin suoraan toimistolta, verkkokaupan kautta, Turun ja Helsingin kirjamessuilla sekä tieteellisissä
tapahtumissa.
Merkittävimmät Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja myyvät kirjakaupat ja välityspalvelut olivat
BTJ Finland Oy, Booky.fi Oy ja Kirjavälitys. Myyntitilillä kirjoja oli Rosebud Kolmen Sepän Kirjakaupassa, Kurvin Kirjassa, Gaudeamus Kirja & Kahvissa, Tiedekirjassa sekä Tampereella Juvenes-kirjakaupassa. Uusimpia englanninkielisiä kirjoja myytiin Amazon-verkkokaupassa osana Tieteellisten
seurain valtuuskunnan järjestämää pilottihanketta.
Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan julkaisutoimikunnan sekä Nuorisotutkimus-lehden toimituskunnan ja päätoimittajan tehtävien toimikausi 2013–2014 päättyi toimintavuoden lopussa. Tehtäviin järjestettiin loppuvuonna avoin haku ja tehtävät täytettiin hallituksen kokouksessa 15.12.2014
toimikaudelle 2015–2016.

4.1

Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjat

Julkaisutoiminta jatkui vuonna 2014 vilkkaana yhä useampien tutkijoiden tarjotessa verkostolle nuorisotutkimusaiheisia tutkimuksiaan julkaistavaksi ja julkaisuyhteistyön moninaistuessa eri kustantajien kanssa. Vuonna 2014 julkaistiin 7 painettua kirjaa ja 9 verkkojulkaisua, joista myös otettiin pieni
painos. Vuonna 2014 julkaistuissa teoksissa painottuivat mm. nuorisotyö, nuorten mahdollisuudet
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, elämäkerta- ja elämänkulkututkimus, taiteilijat ja historia. Suomalaista nuorisotutkimusta kansainväliselle yleisölle esittelevä englanninkielinen artikkelikokoelma
toimitettiin vuonna 2014 lähes valmiiksi Frankfurtin messujen innoittamana. Tiede-sarjan artikkelien
tietoja vietiin artikkelitietokanta Artoon.
Vuonna 2014 julkaisutoiminnan huomion kohteena olivat kansainvälisen julkaisutoiminnan ja yhteyksien vahvistaminen, referee-toiminnan kehittäminen julkaisujen laadun takaamiseksi sekä sarjajaon uudistaminen ja selkiyttäminen. Neljästä eri sarjasta päätettiin siirtyä laajan, mm. julkaisutoimikunnan ja työyhteisön kanssa käydyn keskustelukierroksen tuloksena kolmeen (Liike, Kenttä ja Tiede)
seuraavan vuoden alusta lähtien, eli Hybridit-sarjasta luovuttiin. Julkaisuyhteistyötä tehtiin aktiivisesti
yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistamiseksi mm. Euroopan neuvoston, OKM:n, valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan sekä järjestöjen (mm. SPR) kanssa.
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4.2

Nuorisotutkimus-lehti

Monitieteellinen Nuorisotutkimus-lehti on vertaisarvioitu tieteellinen lehti, joka ilmestyy neljä kertaa
vuodessa. Nuorisotutkimus on poikkitieteellinen lehti, joka rohkaisee tieteiden väliseen vuoropuheluun ja eri teorioiden, ajatteluperinteiden, menetelmien tai tieteenalojen yhdistämisiin ja rajanylityksiin. Nuorisotutkimus-lehti ilmestyi toimintavuotena ensimmäisen täyden vuoden teemattomana
lehtenä. Lehdessä julkaistiin 9 vertaisarvioitua artikkelia, jotka esittelivät uutta tietoa, teoriaa ja metodologisia keskusteluja tai käsittelevät nuoriin, nuorisokulttuureihin, nuoruuteen, nuorisopolitiikkaan, nuorten elinoloihin tai nuorille tarjottuihin palveluihin kohdentuvia käytänteitä, käsitteitä, instituutioita, puhetapoja ja politiikkaa. Nuorisotutkimuksessa julkaistiin tieteellisten artikkelien lisäksi
ajankohtaisia katsauksia ja puheenvuoroja nuoriso- ja yhteiskuntapolitiikasta sekä haastatteluja, kirjaarvioita ja lektioita.

4.3

Kommentti – nuorisotutkimuksen verkkokanava

Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentin rakennetta uudistettiin vuonna 2014. Uudistus oli
vielä toimintavuoden päättyessä kesken. Kommentin rakennetta yksinkertaistettiin ja sivustolle valmisteltiin pienempiä teknisiä uudistuksia. Nuorisotutkimusseuran streamattuja tilaisuuksia nostettiin
esiin entistä paremmin. Kommentin palstoja olivat Suurpääkirjoitus, Kolumni ja Lukukokemus sekä
uutena palstana Videot. Kommentin erillisestä toimituskunnasta luovuttiin, ja Nuorisotutkimusseuran sidosryhmiä hyödynnettiin yhä enemmän ideointi- ja kehittämisresursseina tarpeen mukaan.
Kommentin sisällöllinen toimitustyö on tarkoitus tehdä jatkossa toimistovetoisesti Nuorisotutkimusseuran tutkijoiden voimin. Näin vastataan toimintaympäristön muutoksiin, joista merkittävin on sosiaalisen median (esim. Facebook, blogit) aseman ja roolin vahvistuminen verkkoyhteisöllisyydessä ja
-tiedottamisessa.

5 KOULUTUS- JA OPETUSYHTEISTYÖ
Nuorisotutkimusseuran korkeakouluyhteistyö on keskeinen osa sekä nuorisotutkimuksen tieteellisen
aseman edistämistä että monitieteistä tutkijakoulutusta. Yliopistoyhteistyö on vuoden 2014 aikana
tarjonnut Nuorisotutkimusverkoston tutkijoille mahdollisuuden hankkia yliopistopedagogiset opinnot.
Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto, YUNET, on Nuorisotutkimusseuran aloitteesta perustettu
yliopistollinen verkosto, joka koordinoi nuorisotutkimuksessa annettavaa opetusta ja ohjausta sekä
kehittää yhteistyömuotoja. YUNETiin kuuluu kuusi jäsenyliopistoa (Helsingin, Jyväskylän, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot) sekä Nuorisotutkimusverkosto. YUNET on toiminut
vuodesta 2010 lähtien ja se toimii nykyisin jäsenyliopistoilta ja Nuorisotutkimusverkostolta jäsen- ja
tukimaksujen muodossa kerättävällä rahoituksella. Nuorisotutkimusverkosto tukee YUNETin opiskelijoiden lähitapaamisia ja edistää opetusta tarjoamalla asiantuntijaresursseja.
Vuoden 2014 aikana vakiinnutettiin Nuorisotutkimusverkoston ja Tampereen yliopiston (YKY)
nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriohjelman välisen tutkimus-, opetus- ja koulutusyhteistyön käytäntöjä. Yhteistyöpöytäkirja on allekirjoitettu vuoden 2013 lopussa. Vastaavanlaisia yhteis21
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työsopimuksia pyritään tekemään myös muiden suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen välillä
tieteellisen vuoropuhelun ja tutkijakoulutuksen vahvistamiseksi. Tällainen yhteistyöpöytäkirja tuotettiin Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa vuoden 2014 lopussa.
Joulukuussa 2014 valmistui kyselyyn perustuva selvitys nuorisotutkimuksen asemasta yliopistoissa. Selvityksessä kartoitetaan yliopistoissa tehdyn ja tehtävän nuorisotutkimuksen oppiaine- ja tieteenalaperustaa, aihevalintoja sekä teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia. Selvitys kohdistui myös
nuorisotutkimuksellisten oppi- ja opetussisältöjen tulevaisuudensuunnitelmiin, nuorisotutkimuksen
tutkimuseettisiin koordinointi- ja koulutustarpeisiin sekä YUNET-yhteistyön toteutumiseen ja mahdollisuuksiin.
Nuorisotutkimusverkoston yliopistojen kanssa toteutettavat konsortiohankkeet tukevat osaltaan
koulutus- ja opetusyhteistyötä ja Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden integroitumista yliopistojen
opetustehtäviin.
Nuorisotutkimusseuran työntekijöillä ja hallituksen jäsenillä on nuorisotutkimuksellista opetustoimintaa yliopistojen lisäksi ammattikorkeakouluissa sekä muissa oppilaitoksissa.
Nuorisotutkimusverkosto osallistui nuorisotutkijoiden koulutukseen säännöllisesti järjestettävien
teemapohjaisten tutkijaseminaarien ja erillisten tutkimushankkeiden tapaamisten muodossa. Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden tieteellistä vuoropuhelua vahvistettiin kuukausittaisten tutkimustapaamisten muodossa.
Nuorisotutkimusverkosto, nuorisotutkimusta koordinoivat yliopistot, kunnat (Kanuuna-verkosto,
Kuntaliitto) sekä nuorisotyön koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset
tapasivat säännöllisesti nuorisotyön kehittämisverkoston puitteissa. Verkoston tavoitteena on edistää
nuorisoalan eri tahojen toiminnallista, systemaattista ja koordinoitua yhteistyötä (yhteisiä hankkeita,
koulutustoimintaa, julkaisuja, tapahtumia ym.). Verkoston toiminta perustuu työelämän, tutkimuksen ja koulutuksen kolmikantayhteistyölle.

6 SEMINAARITOIMINTA
Seuran keskeisiä tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen foorumeita ovat erityyppiset seminaarit, asiantuntijatapaamiset ja opintopiirit, joissa tutkijat, virkamiehet, opettajat, opiskelijat ja nuorisoasioiden parissa työskentelevät ammattilaiset kootaan yhteen keskustelemaan nuorten elämään
liittyvistä asioista. Seura järjestää myös aktiivisesti tuoreisiin julkaisuihin liittyviä keskustelu- ja julkistustilaisuuksia.
Vuonna 2014 pyrittiin edelleen syventämään jo olemassa olevia yhteistyökumppanuuksia sekä löytämään uusia yhteistyötahoja ja -muotoja valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Seminaareja ja keskustelutilaisuuksia järjestettiin eri puolilla maata joko yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
yhteensä 34 (ks. tarkemmin liite Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2014). Vuonna 2013 kokeiluluontoisesti aloitettua seminaarien suoratoistoa ja tallentamista myöhemmin katsottavaksi Bambuserpalvelun kautta jatkettiin. Tavoitteena on ollut, että keskeisimpiä seuran yleisöseminaareja voi seurata
mistä tahansa ja tallennetut seminaarit ovat myös myöhemmin katsottavissa. Tämä vahvistaa toiminnan avoimuutta ja lisää valtakunnallisuutta.
Tieteellisten konferenssiosallistumisten, tutkijaseminaarien ja julkaisutilaisuuksien ohella Nuorisotutkimusverkoston tutkijat osallistuivat säännönmukaisesti kansallisin ja kansainvälisiin nuori22

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014

soalan ja yhteiskunnallisiin tilaisuuksiin tuoden koulutus- ja kehittämistoimintaan tutkimuksellista
näkökulmaa.
Nuorisotutkimusverkosto ja sen toimijat osallistuvat kansainvälisiin tutkijaverkostoihin, joista
vuodelta 2014 mainittakoon Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittama pohjoismaisten Afrikkaa
tutkivien lapsi- ja nuorisotutkijoiden verkostotoiminta (Nordic Network of African Childhood and
Youth Research, NoNACYR).
Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeiden ohjausryhmät koostuvat kansainvälisistä huippututkijoista. Verkosto kutsui vuoden 2014 aikana ulkomaisia nuorisotutkijoita Suomeen joko vierailuluennoitsijaksi tai verkoston tutkimushankkeiden edistämiseksi. Vierailuja koordinoitiin myös
yhteistyössä tieteellisten seurojen ja yliopistojen kanssa.

6.1

Nuorisotutkimuspäivät 2014

Kolmannettoista Nuorisotutkimuspäivät järjestettiin marraskuussa 2014 Joensuussa teemalla Nuorten tilat ja tilojen nuoret. Yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen kanssa
järjestettyjen päivien yleisteemana oli alueellisuus ja pääpuhujiin kuuluivat professori Anoop Nayak
(Newcastle University, Iso-Britannia) ja professori Laura Assmuth (UEF).

6.2

Avoimet tutkijaseminaarit

Nuorisotutkimusverkosto edistää avointen tutkijaseminaarien avulla nuorisotutkijoiden vuoropuhelua valtakunnallisesti ja monitieteisesti. Samalla seminaari toimii nuorisoalan tutkijakoulutuksen
tukena eri uravaiheessa oleville tutkijoille. Tutkijaseminaari kokoaa yhteen nuorisotutkijoita ja opiskelijoita noin neljä kertaa vuodessa. Yhteistyön muotoja on viime vuosina monipuolistettu siten, että
seminaareja on järjestetty yhteistyössä eri paikkakuntien yliopistojen sekä muiden tieteellisten seurojen kanssa. Vuonna 2014 avoimia tutkijaseminaareja järjestettiin Helsingin ohella Oulussa ja Turussa.
Lisäksi keväällä järjestettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen gradupäivä,
jossa pro gradu -tutkielmiaan valmistelevien opiskelijoiden oli mahdollista saada palautetta laajemmalta nuorisotutkimuksen kentältä.

7 VIESTINTÄ
Nuorisotutkimusseuran viestinnän tarkoituksena on tukea Nuorisotutkimusseuran tiede- ja yhteiskuntapoliittista asiantuntijatyötä sekä tutkimustoiminnan monipuolista asemaa ja roolia niin tieteellisillä kuin yhteiskunnan eri kentillä. Tavoitteiden saavuttamiseksi on Nuorisotutkimusseuran viestintää kehitetty viime vuosina suunnitelmallisesti suuntaamalla siihen lisäresursseja ja nimeämällä
viestinnän kokonaisvastuu suunnittelijalle (aiemmin järjestösihteeri).
Viestinnän kokonaiskoordinaation parantamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi seurassa aloitti keväällä 2014 toimintansa suunnittelijan vetämä viestintätiimi. Viestintätiimissä koordinoidaan
lähitulevaisuuden viestintätarpeita sekä suunnitellaan ja toteutetaan pidempiaikaista suunnittelua
23
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ja valmistelua edellyttäviä viestinnän sisällöllisiä ja teknisiä uudistuksia. Viestintätiimissä aloitettiin
Nuorisotutkimusseuran viestintäsuunnitelman valmistelu, jossa kiteytetään viestinnän tavoitteita, kehittämiskohteita, kanavia ja käytettävissä olevia resursseja.
Läpileikkaavana viestinnän tavoitteena oli vuonna 2014 visuaalisuuden monipuolistaminen kaikessa viestinnässä. Osana tavoitetta aloitettiin sekä Nuorisotutkimusseuran viestintämateriaalien että
Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan graafisten ulkoasujen uudistus, verkkosivuston päivitysprosessi ja järjestettiin henkilökunnan valokuvaus.

7.1

Työyhteisön sisäinen viestintä

Keskeinen kanava työyhteisön sisäisessä tiedotuksessa olivat vakiintuneesti järjestettävät toimiston
viikkopalaverit ja kuukausittain järjestettävät koko työyhteisön tapaamiset (ns. matala-seminaari).
Nuorisotutkimusseuran kaltaisen verkostomaisen yhteisön tiedonkulku ja yhteisöllisyys edellyttävät
toimivia sähköisiä kommunikaatiokanavia ja -tapoja. Nuorisotutkimusseuran hallituksella, Nuorisotutkimusverkoston tutkijoilla ja toimihenkilöillä on käytössään omat sähköpostilistansa.
Hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat jaettiin tiedoksi Nuorisotutkimusverkoston henkilökunnalle,
mikä parantaa henkilökunnan tiedonsaantia yhteisten asioiden hoidosta ja mahdollistaa vaikuttamisen yhteiseen päätöksentekoon.

7.2

Jäsenviestintä

Nuorisotutkimusseuran jäsenviestinnän keskeiset kanavat olivat yhdistyksen verkkosivut, sosiaalisen
median kanavat Facebook ja Twitter, sähköpostilistat (nts-jasenet@list.alli.fi, nuotta@list.alli.fi) ja jäsenkirjeet. Jäsenkirjettä uudistettiin vuonna 2014 jakelemalla se suoraan jäsenten sähköpostiohjelmissa luettavissa olevana graafisena uutiskirjeenä. Jäsenkirjeet lisättiin myös kaikkien kiinnostuneiden luettavaksi seuran verkkosivuille.

7.3

Ulkoinen viestintä

Nuorisotutkimusseuran asiantuntijarooli ja verkostomainen toimintatapa edellyttävät monikenttäistä,
sähköisen viestinnän tarjoamat mahdollisuudet tehokkaasti hyödyntävää viestintää. Sähköisen viestinnän keinoja on otettu aktiivisesti käyttöön laajentamalla viestintää muun muassa sosiaaliseen mediaan sekä tapahtumien streamausta verkkoon.
Vuonna 2014 otettiin tiedotejakelun kattavuuden parantamista ja mediaseurannan toteuttamista
varten käyttöön tiedotejakelupalvelu.
Tutkimuksista ja julkaisuista tiedotetaan verkkosivujen ja sosiaalisen median lisäksi lisäksi messuilla, seminaareissa sekä alan ammattilehdissä. Mediatiedotuksessa käytetään nuorisotutkimuksen
tarpeisiin kehitettyjä medialistoja ja -kanavia.
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LIITE A

LIITE A Nuorisotutkimusseuran tietoja
pähkinänkuoressa
Nuorisotutkimusseuran henkilökunta

Nuorisotutkimusseuran
luottamustehtävät vuonna 2014

Hallintohenkilöstö
• Tutkimusjohtaja Leena Suurpää
• Hallintopäällikkö Minna Laasala
• Erikoissuunnittelija Kaisa Vehkalahti
(1.10.–31.12.), vs. erikoissuunnittelija
Sanna Aaltonen (1.1. – 30.9.)
• Julkaisupäällikkö Vappu Helmisaari
• Toimitussihteeri Tanja Konttinen
• Suunnittelija Sarianne Karikko
(26.3. asti nimike järjestösihteeri)
• Toimistosihteeri Heta Pulkkinen

Nuorisotutkimusseuran hallitus 2014
Puheenjohtaja
• Merja Kylmäkoski (Humak)
Muut jäsenet (henkilökohtaiset
varajäsenet suluissa)
• Päivi Honkatukia, varapuheenjohtaja
(Tarja Pösö)
• Pia Lundbom (Anneli Pohjola)
• Jaana Lähteenmaa (Sini Perho)
• Martti Muukkonen
(Sinikka Aapola-Kari, 23.4.14 asti)
• Mirja Määttä (Anni Rannikko)
• Kari Paakkunainen (Minna Autio)
• Petri Paju (Juha Nieminen)
• Anne-Mari Souto (Jussi Ronkainen)

Tutkimushenkilöstö
• Erikoistutkija Sanna Aaltonen
• Erikoistutkija Sinikka Aapola-Kari
• Erikoistutkija Päivi Berg
• Erikoistutkija Anu Gretschel
• Tutkija Titus Hjelm
• Tutkimusprofessori Tommi Hoikkala
• Tutkija Veronika Honkasalo
• Tutkija Helena Huhta
• Tutkija Pirjo Junttila-Vitikka
• Tutkija Tomi Kiilakoski
• Tutkija Antti Kivijärvi
• Tutkija Sofia Laine
• Tutkija Outi Lepola
• Tutkija Tiina-Maria Levamo
• Tilastotutkija Sami Myllyniemi
• Tutkija Anni Ojajärvi
• Tutkija Sanna Pasanen
• Tutkijatohtori Elina Pekkarinen
• Tutkija Marja Peltola
• Tutkija Mikko Piispa
• Tutkija Anne Puuronen
• Vastaava tutkija Mikko Salasuo
• Erikoistutkija Annikka Suoninen
• Tutkija Riikka Taavetti
• Tutkija Tiia Tahvanainen
• Tutkija Fanny Vilmilä
• Tutkimusassistentti Cecilia Wester
• Tutkimusassistentti Matilda Wrede-Jäntti

Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan
julkaisutoimikunta 2013–2014
• Sanna Aaltonen
• Päivi Harinen
• Merja Leppälahti
• Atte Oksanen
• Pirjo Suvilehto
• Sanna Väyrynen
Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja
ja toimitusneuvosto 2013–2014
Päätoimittaja
• Tomi Kiilakoski
Toimitusneuvosto
• Riitta Hänninen, (Jyväskylän yliopisto)
• Sofia Laine (Nuorisotutkimusverkosto)
• Sirpa Lappalainen (Helsingin yliopisto)
• Anna-Mari Nurmi (Jyväskylän yliopisto)
• Eriikka Oinonen (Tampereen yliopisto)
• Atte Oksanen (Tampereen yliopisto)
• Kirsi Pohjola (Jyväskylän yliopisto)
• Jussi Ronkainen (Mikkelin amk)
• Ulla-Maija Salo (Helsingin yliopisto)
• Anne-Mari Souto (Itä-Suomen yliopisto)
• Pirjo Suvilehto (Oulun yliopisto)
• Veli-Matti Ulvinen (Oulun yliopisto)
• Vappu Turunen (Nuorisotiedon kirjasto)

Harjoittelijat ja tutkimusavustajat
• Harjoittelija Kai Mathias
• Harjoittelija Emma Pulkkinen
• Harjoittelija Kaarina Korhonen
• Harjoittelija Lauri Mikola
• Tutkimusavustaja Meri Karjalainen
• Tutkimusavustaja Martta Myllylä
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Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökisa
2014

LIITE A

Lausunnot, kannanotot ja tiedotteet
Lausunnot ja kannanotot
• Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjan 2014 ”Eriarvoistuva lapsuus – lasten hyvinvointi kansallisten indikaattorien valossa” arviointi (lapsiasiavaltuutetulle)
• Lausunto ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavasta ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen perusteista (opetushallitukselle)
• Lausunto demokratiakasvatuksen suuntaviivoista
Valtioneuvoston demokratiapoliittisessa selonteossa
2014 (eduskunnan sivistysvaliokunnalle)
• Lausunto oppivelvollisuuden pidentämisestä (opetus- ja kulttuuriministeriölle)
• Valmisteilla olevat tietokortit hallinnon tueksi. Avoimen hallinnon virkamiesverkosto. (valtiovarainministeriölle)
• VNS 7/2013 (tulevaisuusselonteko) akvaariokuuleminen (eduskunnan sivistysvaliokunnalle)

Arviointiraadin jäsenet
• VTT Sinikka Aapola-Kari (puheenjohtaja)
• FT Riitta Hänninen
• FT Merja Kylmäkoski
• YTT Mari Käyhkö
• YTT Petri Paju
• YTT Jussi Ronkainen
• VTT Mikko Salasuo
• TtT Raili Välimaa

Palkitut
Gradusarja
Voittaja
• Lauri Julkunen: Poikien pelastaja. Yrjö Karilas nuoriso-ongelman muotoilijana ja ratkaisijana 1920- ja
1930-luvulla (Jyväskylän yliopisto, Suomen historia)

Tiedotteet
• Taiteilija ei tavoittele menestystä vaan onnistumista,
15.12.2014
• Koulusta parempi paikka nuorisotyön avulla,
13.11.2014
• Nuori haluaa olla erilainen, mutta ei leimattu erilaiseksi, 12.11.2014 (yhteistiedote THL:n kanssa)
• Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voitot
Mika Joensuulle ja Lauri Julkuselle, 7.11.2014
• Helsingin kuvataidelukion oppilaiden teoksia esittelevä Oi nuoruus -näyttely aukeaa Nuorisotiedon
kirjastossa, 29.8.2014
• Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Leena
Suurpää Suomen Akatemian hallituksen varapuheenjohtajaksi, 29.8.2014
• Holy Crap! -konferenssissa pohditaan nuorison, populaarikulttuurin ja ”pyhän” suhdetta, 27.8.2014
• Uppsökande ungdomsarbetare önskar att ungdomsperspektivet stärks i det kommunala beslutsfattandet, 1.7.2014
• Lasten kokema väkivalta vähentynyt, 25.6.2014 (Poliisiammattikorkeakoulu & Nuorisotutkimusseura)
• Järjestötoimijat suhtautuvat varauksellisesti rasismin
vastustamiseen, 18.6.2014
• Historiallinen aikamatka nuoruuteen 1920-luvulla
syntyneiden pula-ajoista 1990-lukulaisten lama-aikaan, 6.6.2014
• Nuorisotutkimusseuran opinnäytetyökilpailuun jälleen ennätysmäärä opinnäytteitä, 4.6.2014
• Sateenkaarinuoruus on monivärinen ja moniulotteinen, 28.5.2014
• Nuorten seurantatutkimus kartoittaa peruskoulun
päättävien nuorten elämänpolkuja, 13.5.2014
• Pamfletti ruotii nuorisotakuun arkea ja politiikkaa,
15.4.2014

Kunniamaininnat (tasapistein)
• Tiia Tahvanainen: Maku ja luokka nuorten naisten
lifestyle-blogeissa (Helsingin yliopisto, sosiologia)
• Tarmio: ”Suomessa mä olen Suomen bosnialainen ja
Bosniassa mä olen Bosnian suomalainen” – Bosnialaistaustaisten nuorten aikuisten monimuotoinen etninen ja paikallinen identiteetti uudessa asuinympäristössä (Turun yliopisto, kansatiede)
YAMK-sarja
Voittaja
• Mika Joensuu: Joukkoistaminen ja verkon parvet
nuorisotyön välineinä. HypeCon-toiminta ja Impulssi-toimintamalli (HUMAK, järjestö- ja nuorisotyön
koulutusohjelma)
Kunniamaininnat
• Christel Isberg: En sociokulturell strategi för stödjandet av unga i yrkesvalet – Från animar, intervenir och
transformar till InSPIR (Arcada, det sociala området)
• Leni Pennanen: Koulun osallisuustoiminta: Koulunuorisotyö oppilaiden osallisuuden edistäjänä ja peruskoulun kasvatustyön tukena (Metropolia, Hyvinvointi ja
toimintakyky/sosiaaliala)
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• Väitöstutkimus luotaa maahanmuuttajataustaisten
nuorten ja vanhempien perhekäsityksiä, 4.4.2014
• Jo lähes sata on kertonut sateenkaarinuoruudesta eri
aikoina, 28.3.2013
• Lasten mediabarometri 2013: Internetistä on tullut
osa pienimpienkin lasten arkipäivää, 27.3.2014
• Valtakunnallinen yhden luukun palvelu tavoittaa
syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, 26.3.2013
• Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hanke kertoo nuorten
elämäntilanteista ja muutostarpeista, 6.3.2014
• Nuorisotutkimusverkoston ja THL:n yhteinen tutkimushanke arvioi nuorten kuulemisen tapoja ja syrjäytymisen ehkäisyn kustannuksia, 18.2.2014
• Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen -hanke kokoaa yhteen toimialan tunnuslukuja, 14.2.2014
• Nuoret eivät löydä itseään puhuttelevia ehdokkaita
vaaleissa, 11.2.2014
• Etsivän nuorisotyön tekijät toivovat nuorisonäkökulman vahvistamista kunnallisessa päätöksenteossa, 21.1.2014
• Lapset ja nuoret vahvistavat demokratiaa monipuolisesti Euroopassa, 17.1.2014

27

LIITE A

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014

LIITE B

LIITE B Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2014
NUORISOTUTKIMUSVERKOSTON TOIMINTA VUONNA 2014
Tutkimushankkeet
Julkaisut
Tapahtumat

29
29
30
30

NUORISOTUTKIMUSVERKOSTON TUTKIJOIDEN TYÖ NUMEROINA

34

1. Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden julkaisut
		
Vertaisarvioidut artikkelit tieteellisissä lehdissä ja kokoomateoksissa
		
Tieteelliset vertaisarvioimattomat artikkelit
		
Tieteelliset monografiat
		
Toimitetut julkaisut ja tieteellisten lehtien teemanumerot
		Opinnäytteet
		
Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
		
Yleistajuiset julkaisut
		
Verkkojulkaisut ja audiovisuaaliset julkaisut

36
36
37
38
38
38
38
39
40

2. Tutkimukselliset ja yhteiskunnalliset asiantuntijatehtävät ja vaikuttaminen
		
Kutsuesitelmät tieteellisissä konferensseissa
		
Muut tieteelliset esitelmät
		Esitelmät ammattiyhteisöille
		Muut esitelmät
		
Konferensseihin liittyvät asiantuntijatehtävät
		
Vertaisarvioinnit tieteellisissä julkaisuissa
		
Tieteellisten julkaisujen toimituskunnissa toimiminen
		Asiantuntijaesiintyminen mediassa
		
Tieteelliset ja yhteiskunnalliset luottamustehtävät
		
Muu tieteellinen ja yhteiskunnallinen konsultointi
		Kansainväliset tutkijavierailut

41
41
41
43
46
46
47
47
47
48
49
50

3. Opetus
		Opinnäytetöiden arviointi
		Väitöskirjat
		Opinnäytetöiden ohjaus
		
Pro gradu -tutkielmat
		
Ohjatut / ohjattavat väitöskirjat ja lisensiaatintyöt
		
Annettu opetus (luennot, luentokurssit ym.)
		
Muut opetuksen suunnittelu- ja kehittämistehtävät

50
50
50
50
50
50
50
51

28

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014

LIITE B

Tutkimushankkeet
• ACCESS, Active Citizenship: Enhancing political
participation of migrant youth (2014–2015, EU)
• Ei rasismille -hankkeen kyselytutkimus (2013–2014
SPR (RAY))
• Empowering the young generation: challenges and
opportunities in the triple transition (2014–2016,
EU)
• GENESO, Generational Negotiations, Generational
negotiations, social control and gendered sexuality
(2012–2016, Suomen Akatemia)
• GENIND: Suivaantunut sukupolvi. Nuorisoliikkeiden tila, valta ja kulttuuri vuonna 2011 (2013–2015,
Espanjan koulutus-, kulttuuri- ja urheiluministeriö)
• Hyvinvoiva sateenkaarinuori (2012–2014, OKM/
Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma)
• Isältä pojalle ja takaisin – ylisukupolvinen maanpuolustustahto (2014–2015, Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta MATINE & puolustusministeriön tutkimusosasto)
• Kentiltä kabinetteihin (2014–2017, OKM / liikunnan
vastuualue)
• Maahanmuuttajataustaiset nuoret toimeentulotuen
varassa – elämänpolkuja yhteiskunnan keskiöissä
ja marginaaleissa (2012–2015, Suomen Pakolaisapu
(RAY))
• Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla
– Kehittämishankkeiden seuranta ja arviointi (2011–
2015, LIKES)
• Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen
(2014, OKM/ kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto)
• Menestyjien elämänkulku (2011–2015, OKM / liikunnan vastuualue)
• Migrant Men’s Well-Being in Diversity (2014–2015,
EU)
• Mihin polut johtavat? Tutkimus urheilijoiden elämänkulusta, menestystekijöistä ja epäonnistumisista
(2011–2014, OKM / liikunnan vastuualue)
• Miten arvioida ja parantaa nuorten syrjäytymisen
ehkäistytoimien vaikuttavuutta? (2014, OKM/ nuorisotyön ja -politiikan vastuualue)
• Myrsky-hankkeen tutkimuksellinen kehittäminen
(2012–2014, Suomen Lasten ja Nuorten Säätiö)
• Nuoret ajassa – laadullinen seurantatutkimus nuorista (2014–2016, OKM nuorisotyön ja -politiikan
vastuualue)
• Nuoret luukulla -palvelujärjestelmähanke (2014–

2015, OKM / nuorisotyön ja -politiikan vastuualue)
• Nuoret työttömät liikuntapaikkojen käyttäjinä
(2013–2015, OKM / liikunnan vastuualue)
• Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen (2013–2015, OKM / nuorisotyön ja -politiikan vastuualue)
• Nuorten poliittisuus nyky-Afrikassa (2012–2016,
Suomen Akatemia, projektirahoitus)
• Nuorten sosiaalinen liikehdintä mediayhteiskunnassa – Vertaileva tutkimus Helsingin ja Lontoon
lähiöistä (2012–2014, Helsingin Sanomain Säätiö,
Koneen Säätiö & Suomen Kulttuurirahasto)
• Nuoruuden ongelmakonstruktion rakentuminen ja
sukupuoli Suomessa 1945–1970 (2012–2014, Suomen Akatemia, tutkijatohtorin henkilökohtainen
rahoitus)
• Oi nuoruus -kirjahanke (2010–2014, Wihurin säätiö
& Kordelinin säätiö)
• Oppimisympäristöt yhteistyöhön. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön tutkimus- ja kehittämishanke
(2012–2015, OKM/ nuorisotyön ja -politiikan vastuualue & Kanuuna-verkosto)
• Positiomallin kehittäminen lasten ja nuorten syrjäytymisen tarkastelemiseksi (2013–2016, Suomen
Akatemia, tutkijatohtorin henkilökohtainen rahoitus)
• Päihteillä, huumeilla ja muilla riippuvuuksilla oirehtivien nuorten tavoitettavuus ja hoitoon sitouttaminen Turun Nuorisoaseman Kosketuspinta -projektissa (2013–2014, Turun Nuorisoasema)
• Sukupolvien väliset neuvottelut, sosiaalinen kontrolli ja sukupuolistettu seksuaalisuus (2012–2016, Suomen Akatemia, projektirahoitus)
• Suomalainen huumekuolema 2012 (2014, Hjelt-instituutti, Nuorisotutkimusverkosto & THL:n Päihteet
ja riippuvuus -osasto)
• Suomen ihanuus ja kurjuus (2009–2014)
• Taidot elämään hanke (2013–2015, Suomen Lasten
ja Nuorten Säätiö & RAY)
• Tajua Mut! -liputusjärjestelmän pilotointiin liittyvä
arviointitutkimus (2014, Sitra)
• Uppföljning Ung, pitkittäis- & kvalitatiivinen tutkimus ruotsinkielisistä nuorisotyöpajoista Suomessa
(2014–2017, Svenska Kulturfonden & OKM)
• Valtakunnallisen nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelun (Suunta) arviointihanke (2013–2014, Sitra)
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Julkaisut
• Nuorisotutkimus-lehti: 4 numeroa (päätoimittaja
Tomi Kiilakoski, toimitussihteeri Tanja Konttinen)
• Piispa, Mikko & Salasuo, Mikko: Taiteilijan
elämänkulku. Tutkimus nuorista taiteilijoista
2000-luvun Suomessa. Julkaisuja 156.
• Gissler, Mika; Kekkonen, Marjatta; Känkänen, Päivi; Muranen, Päivi & Wrede-Jäntti, Matilda (toim.)
Nuoruus toisin sanoen. Nuorten elinolot -vuosikirja
2014. Julkaisuja 156. (Yhteisjulkaisu: THL & Nuorisotutkimusseura & Nuorisoasiain neuvottelukunta)
• Kiilakoski, Tomi: Koulu on enemmän. Nuorisotyön
ja koulun yhteistyön käytännöt, mahdollisuudet ja
ongelmat. Julkaisuja 155.
• Vehkalahti, Kaisa & Jouhki, Essi (toim.) Oi nuoruus.
Omaelämäkerrallisia tekstejä nuoruudesta eilen ja
tänään. Julkaisuja 154.
• Suoninen, Annikka: Children’s Media Barometer
2013 – summary. Julkaisuja 153 / Verkkojulkaisuja
79.
• Vehkalahti, Kaisa & Suurpää, Leena (toim.) Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään. Julkaisuja 152.
• Kivijärvi, Antti: Rasisminvastaisuus periaatteina ja
toimintana. Suomen Punaisen Ristin luottamushenkilöiden ja työntekijöiden näkemyksiä. Verkkojulkaisuja 78. (Yhteisjulkaisu: Suomen Punainen Risti
& Nuorisotutkimusseura)
• Puuronen Anne: Den sökandes blick. Uppsökande
ungdomsarbete som yrke samt utveckling av yrkesområdet – synpunkter från det praktiska arbetet.

Julkaisuja 151 / Verkkojulkaisuja 77.
• Gretschel, Anu; Paakkunainen, Kari; Souto, AnneMari & Suurpää, Leena (toim.) Nuorisotakuun arki
ja politiikka. Julkaisuja 150 / Verkkojulkaisuja 76.
• Suoninen Annikka: Lasten mediabarometri 2013.
0–8-vuotiaiden mediankäyttö ja sen muutokset vuodesta 2010. Julkaisuja 149 / Verkkojulkaisuja 75.
• Peltola, Marja: Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema. Julkaisuja
148.
• Gretschel, Anu & Junttila-Vitikka, Pirjo: Kokemuksia nuorten Suunta-ohjauksesta verkossa. Sitran selvityksiä 76 / Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 74. Sitra & Nuorisotutkimusseura.
• Alanko, Katarina: Mitä kuuluu sateenkaarinuorille
Suomessa? Julkaisuja 146 / Verkkojulkaisuja 72.
• Seta-julkaisuja 23. (Yhteisjulkaisu: Nuorisotutkimusseura & Seta)
• Myllyniemi, Sami: Vaikuttava osa. Nuorisobarometri
2013. Julkaisuja 145 / Verkkojulkaisuja 71. (Yhteisjulkaisu: Opetus- ja kulttuuriministeriö & Nuorisoasiain neuvottelukunta & Nuorisotutkimusseura)
• Puuronen Anne: Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö
ammattina ja ammattialan kehittäminen –näkökulmia käytännön työstä. Julkaisuja 144 / Verkkojulkaisuja 70.
• Gretschel, Anu, Levamo, Tiina-Maria, Kiilakoski,
Tomi, Laine, Sofia, Mäntylä, Pleyers, Raisio: Youth
Participation Good Practices in Different Forms of
Regional and Local Democracy. Verkkojulkaisuja 69.

Tapahtumat
Etsivän nuorisotyön seminaari
(21.1.2014, Tampere)
Etsivän nuorisotyön kehittämispäivien osana järjestettiin julkistus- ja keskustelutilaisuus Anne Puurosen
tutkimuksen Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen – näkökulmia käytännön työstä pohjalta. Seminaarin järjestelyistä vastasivat
Pohjanmaan ELY-keskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston ja Ammatillisen etsivän työn yhdistyksen (AMET) kanssa.

Youth and political engagement
in contemporary Africa (12.–13.2.2014, Helsinki)
Kehitystutkimuksen seuran konferenssin Inclusions/
Exclusions? Communities, identities and value systems reconsidered yhteydessä järjestettiin työpaja nuorten poliittisesta osallistumisesta Afrikassa. Yhteistyössä järjestäjinä Youth and political engagement in contemporary
Africa (YOPO) -tutkimusprojekti sekä Nordic Network of
African Children and Youth Research (NoNaCYR).
Avoin tutkijaseminaari (17.3.2014, Helsinki)
Avoin tutkijaseminaari tarjoaa tilaisuuden keskustella
nuorisotutkimuksellisista aiheista monitieteisessä seurassa, esitellä työpapereita ja saada kommentteja niihin.
Teemat käsittelivät ammatinvalinnanohjausta, osallistavaa tutkimusta, nuorten liikuntaa, etsivää työtä ja
vapaa-aikaa.

Nuorisobarometrin 2013 julkistamistilaisuus
(11.2.2014, Helsinki)
Yhteistyössä Nuoran kanssa järjestetyssä julkistamis- ja
keskustelutilaisuudessa puhuivat mm. kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki ja tilastotutkija Sami
Myllyniemi.
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yhteiskunnallisesta asemasta. Huhtikuussa 2014 väitellyttä Nuorisotutkimusverkoston tutkijaa Marja Peltolaa
haastatteli Outi Lepola.

Suunta-raportin julkistamistilaisuus
(26.3.2014, Helsinki)
Anu Gretschelin ja Pirjo Junttila-Vitikan loppuraportti Kokemuksia nuorten Suunta-ohjauksesta verkossa
(2014) julkistettiin yhteistyönä Sitran kanssa järjestetyssä tilaisuudessa.

Oi nuoruus -kirjan julkistamis- ja
keskustelutilaisuus (6.6.2014, Helsinki)
Omaelämäkerrallisen Oi nuoruus -kirjoituskilpailun
tuloksena syntyneet julkaisut Nuoruuden sukupolvet.
Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään
(monitieteinen tiedekirja) sekä Oi Nuoruus. Omaelämäkerrallisia tekstejä nuoruudesta eilen ja tänään
(valikoima omaelämäkertoja) julkaistiin Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran kanssa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa.

Nuoruuden sosiologia -työryhmä
Sosiologipäivillä (27.–28.3.2014, Rovaniemi)
Sosiologipäivillä järjestettiin nuorisotutkimuksen teematyöryhmä.
Mediabarometrin julkistamistilaisuus (27.3.2014,
Helsinki)
Annikka Suonisen laatima Lasten mediabarometri 2013.
0–8-vuotiaiden mediankäyttö ja sen muutokset vuodesta
2010 julkistettiin keskustelutilaisuudessa.

Autonomy through Dependency. 5th History
Seminar of Youth Work in Europe
(8.–10.6.2014, Espoo)
Järjestyksessä viidennen eurooppalaisen nuorisotyön
historiaa käsittelevän kansainvälisen konferenssin yhteistyössä olivat mukana Nuorisotutkimusverkosto,
opetus- ja kulttuuriministeriö, Humak, Helsingin kaupunki, EU ja CoE Youth Partnership.

Nuorisotutkimuksen avoin gradupäivä (ke
9.4.2014, Helsinki)
Järjestyksessään toinen nuorisotutkimuksen avoin gradupäivä järjestettiin yhteistyössä Lapsuudentutkimuksen seuran ja Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksen kanssa. Yhteyshenkilönä Helsingin yliopistossa
toimi Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tutkimuksesta vastaava yliopistonlehtori Tarja Tolonen.

Voices & Sounds /Noices & Dialogues. Workshop
on field work related to youth engagement in
North Africa (12.6.2014, Helsinki)
Youth and political engagement in contemporary Africa
(YOPO) -hankkeen järjestämässä seminaarissa käsiteltiin nuorten poliittista aktiivisuutta Pohjois-Afrikassa,
erityisesti Tunisiassa ja Libanonissa. Seminaariin osallistuivat Yopo-hankkeen kutsumina Nuorisotutkimusverkostossa vierailleet nuoret tunisialaistutkijat Afifa
Ltifi ja Fatma Jabberi.

Nuorisolain 8§ ja osallisuuden todentamisen
haasteet (16.4.2014, Allianssi-risteily)
Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen -hanke järjesti työpajan yhteistyössä opetus- ja
kulttuuriministeriön kanssa Allianssiristeilyllä.
Avoin tutkijaseminaari (6.5.2014, Oulu)
Kevään toinen avoin tutkijaseminaari pidettiin metodologia-teemalla Lapsuudentutkimuksen päivien
Values of Childhood and Childhood Studies (7.–9.5.)
esiseminaarina. Seminaarin vierailevana puhujana ja
kommentaattorina oli Dr. Debbie Watson (University
of Bristol, Iso-Britannia).

Researching activism, research as activism
(24.06.2014, Helsinki)
Yhteistyössä Svenska Handelshögskolanin kanssa järjestetyssä paneelikeskustelussa pohdittiin seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen tutkimukseen tutkimukseen
liittyviä eettisiä ja metodisia kysymyksiä. Tilaisuuden
kansainvälisenä puhujana vieraili Melanie Judge (University of Western Cape, South Africa).

Media Education Futures. International
conference on Media Education Futures /
Mediakasvatuksen tulevaisuudet (8.–9.5.2014,
Tampere)
Nuorisotutkimusseura oli yhteistyökumppanina kansainvälisessä mediakasvatuksen konferenssissa ja sen
esikonferenssissa. Pääjärjestäjät olivat Tampereen yliopisto, NORDICOM, Mediakasvatusseura ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Holy Crap! Intersections of the Popular and the
Sacred in Youth Cultures
(28.–29.8.2014, Helsinki)
Populaarikulttuurin ja nuoruuden leikkauspisteisiin fokusoituvan kansainvälisen konferenssin järjestivät yhteistyössä Nuorisotutkimusverkosto, Helsingin, Turun
ja Åbo Akademin uskontotieteen oppiaineet/yksiköt,
International Institute for Popular Culture (Turku), Kulttuurintutkimuksen seura sekä YUNET.

Keskustelutilaisuus maahanmuuttajaperheiden
yhteiskunnallisesta asemasta
(25.5., Helsinki)
Nuorisotutkimusseura tuotti Maailma kylässä -festivaaleille keskustelutilaisuuden maahanmuuttajaperheiden
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välisen muuttoliiketutkimuksen konferenssin In/Equalities in Diverse Societies. Identifying problems, remedies,
alternatives järjestämiseen. Päivien yhtenä pääpuhujana
vieraili nuorisotutkija, professori Les Back (Goldsmith’s,
University of London, Iso-Britannia). Pääjärjestäjinä
olivat Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism (CEREN), Helsingin yliopisto sekä Etnisten
suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura (ETMU).

Hip Hop Studies: Global and Local Symposium
(13.9.2014, Helsinki)
Hip Hop -tutkimusta yhteen kokoavan symposiumin
järjestivät yhteistyössä Nuorisotutkimusseura ja
Helsingin yliopiston sosiaali- ja kulttuuriantropologian
oppiaine.
Avoin tutkijaseminaari (23.9.2014, Turku)
Syksyn avoin tutkijaseminaari järjestettiin yhteistyössä
Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen ja apulaisprofessori Tero Järvisen kanssa. Seminaarin erityisteemana oli kasvatukseen ja koulutukseen liittyvä nuorisotutkimus.

Meeting with Shane Blackman (27.10.2014,
Helsinki)
Professori Shane Blackmanin (Canterbury Christ
Church University, Iso-Britannia) vierailun yhteydessä
järjestettiin round table -keskustelu Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden kanssa.

Lasten ja nuorten kuuleminen – parempi
paperilla kuin käytännössä? Seminaarija keskustelutilaisuus lasten ja nuorten
kuulemisesta (7.10.2014, Helsinki)
Tilaisuudessa pohdittiin lasten ja nuorten kuulemisen
tapoja ja mahdollisuuksia sekä lapsia ja nuoria niin
tutkimuksen informantteina, päätöksenteon osallisina
kuin palvelujärjestelmän asiakkaina.

Nuorisokulttuurit ja poikkeava käyttäytyminen:
etnografisen tutkimuksen näkökulmia
(28.10.2014, Helsinki)
Alkoholi- ja huumetutkijain seura, Nuorisotutkimusseura ja Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys järjestivät yhteistyössä keskustelutilaisuuden, jossa pohdittiin
poikkeavaa käyttäytymistä nuorisokulttuurisena ilmiönä
ja sen tutkimista etnografisen tutkimuksen keinoin. Tilaisuuden pääpuhujana oli professori Shane Blackman
(Canterbury Christ Church University, Iso-Britannia)

Kohdennetun nuorisotyön palveluiden
arvioinnin kehittämispäivät. Kohdennettu
nuorisotyö – mitä se on ja miten sitä arvioidaan?
Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen -hanke ja Aluehallintovirasto järjestivät yhteistyössä tilaisuudet paikkakunnilla: Oulu (11.9.), Turku
(22.9.), Pieksämäki (23.9.), Hämeenlinna (25.9.) ja Rovaniemi (6.10.).

Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen
kehittäminen -kehittämis- ja keskustelupäivät
(syksy 2014, useita paikkakuntia)
Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen -hankkeen osaprosessien tutkimustuloksia käsittelevässä tapahtumasarjassa pohdittiin arvioinnin ja
arviointiosaamisen kehittämistä nuorisoalalla yhteensä
11 tapahtumassa eri puolilla Suomea. Tapahtumasarjan
järjestivät yhteistyössä Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen -hanke, HUMAK ja Aluehallintovirasto.

Verkkopalvelujen arvioinnin jälkilöylyt. Nuorten
tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät.
(3.10.2014, Tampere)
Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen -hanke järjesti pop in -työpajan Nuorten tieto- ja
neuvontatyön kehittämispäivillä. Tapahtuman järjestettiin yhteistyössä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin kanssa.
Nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusten
palveluiden arvioinnin kehittämispäivä. Nuori
Kulttuuri -säätiön arviointipäivä. (7.10.2014,
Helsinki)
Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen -hanke ja
Nuori Kulttuuri-säätiö.

Nuorten tilat ja tilojen nuoret –
Nuorisotutkimuspäivät (6.–7.11.2014, Joensuu)
Järjestyksessä kolmannettoista Nuorisotutkimuspäivät
järjestettiin ensimmäistä kertaa Helsingin ulkopuolella.
Yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen kanssa järjestettyjen päivien yleisteemana oli alueellisuus ja pääpuhujiin kuuluivat professori
Anoop Nayak (Newcastle University, Iso-Britannia) ja
professori Laura Assmuth (UEF).

Les Backin luento/ In/Equalities in Diverse
Societies. Identifying problems, remedies,
alternatives – ETMU days 2014 (23.–24.10.2014,
Helsinki)
Nuorisotutkimusverkosto osallistui yhteistyökumppanina Kansainvälisen etnisten suhteiden ja kansain-

Nuorten elinolot 2014 -vuosikirjan
julkistamistilaisuus (12.11.2014, Helsinki)
Nuorten elinolot 2014 -vuosikirja Nuoruus toisin sanoen julkistettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella
järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. Tilaisuudessa tar-
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sukupuolen näkökulmista.
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Koulutuksen arvo -esiseminaari Kasvatustieteen
päivillä (19.11.2014, Oulu)
Kasvatustieteen päivien yhteydessä järjestetyssä esiseminaarissa pohdittiin koulutuksen arvoa taloudellisena
ja määrällisenä arvona, mutta samalla myös laadullisemmin, arvofilosofisena kysymyksenä. Tapahtuman
järjestivät yhteistyössä Kasvatustieteellinen seura, Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura, Nuorisotutkimusseura sekä Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunta.

Tutkijan vastuu ja valinnat – Miten tutkia
kiistanalaisia, salattuja ja vaiettuja ilmiöitä
ihmistieteissä? (13.11.2014, Oulu)
Yhteistyössä Oulun yliopiston ja Oulun
Historiaseuran kanssa järjestetyssä seminaarissa
pohdittiin sensitiivisiin ja vaikeasti lähestyttäviin
tutkimuskysymyksiin liittyviä tutkimuseettisiä ja
metodisia kysymyksiä. Seminaari oli Nuoruuden
ongelmakonstruktion rakentuminen ja sukupuoli
Suomessa 1945–1970 -hankkeen päätösseminaari.
Seminaarin pääpuhujina olivat tutkijatohtori Johanna
Hurtig (Helsingin yliopisto) ja yliopistolehtori Johanna
Sköld (Linköpings Universitet, Tema Barn).

Youth and Elections in Tunisia – Way Forward
(08.12.2014, Helsinki)
Demo Finland ja Nuorisotutkimusverkosto järjestivät
yhteistyössä seminaarin, jonka teemana olivat Tunisian ensimmäiset vapaat parlamenttivaalit ja nuorten
poliittinen osallistuminen. Keskusteluun osallistui tunisialaisia opiskelijoita (Tunisian School of Politics).
Tapahtuma liittyi tutkimushankkeisiin the Youth and
Political Engagement in Contemporary Africa ja SAHWA: Researching Arab Mediterranean Youth: Towards a
New Social Contract.

Koulu on enemmän -teoksen julkistamistilaisuus
(13.11.2014, )
Tomi Kiilakosken koulunuorisotyötä käsittelevä teos
Koulu on enemmän julkistettiin Kanuuna-verkoston
seminaarissa.

Taiteilijan elämänkulku -tutkimuksen
julkistustilaisuus (15.12.2014, Helsinki)
Mikko Piispan ja Mikko Salasuon teos Taiteilijan elämänkulku. Tutkimus nuorista taiteilijoista 2000-luvun
Suomessa julkistettiin Nuorisotutkimusseuran, opetus- ja
kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan sekä
kulttuuri- ja taidepolitiikan osastojen yhteistyössä järjestämässä keskustelutilaisuudessa.

Lähipalvelujen arviointiprosessin jälkilöylyt
(Lahti 19.11.2014)
Alueellisen nuorisotyön palvelut ja niitä koskevia mittareita ja tunnuslukuja erityisesti lähipalvelujen näkökulmasta käsitelleen tapahtuman järjestivät yhteistyössä
Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen -hanke ja Lahden kaupunki.
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Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden työ numeroina
1. Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden julkaisut
Artikkelit tieteellisissä lehdissä ja kokoomateoksissa: 56
Monografiat, toimitetut teokset ja opinnäytteet: 22
Ammattiyhteisölle suunnatut ja yleistajuiset julkaisut: 37
Verkkojulkaisut ja audiovisuaaliset julkaisut: 19

2. Tutkimukselliset ja yhteiskunnalliset asiantuntijatehtävät ja vaikuttaminen
Tieteellisissä konferensseissa pidetyt esitelmät: 67
Ammatilliselle yleisölle pidetyt esitelmät: 118
Asiantuntijatehtävät konferensseissa ja seminaareissa: 15 tapahtumassa
Toimituskunnan jäsenenä, päätoimittajana tai vertaisarvioitsijoina toimiminen: 30 tieteellisessä julkaisussa
Tieteelliset ja yhteiskunnalliset luottamustehtävät: 51 eri organisaatiossa
Asiantuntijaesiintymiset mediassa: n. 100
Tieteelliset ja yhteiskunnalliset konsultointitehtävät: n. 180
Kansainväliset tutkijavierailut: 3
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3. Opetus
Annettu opetus: 37 kurssia tai luentoa
Opinnäytetöiden arviointi: 12
Opinnäytetöiden ohjaus: 18
Muut opetukseen liittyvät tehtävät: 3
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• Hoikkala, Tommi & Salasuo, Mikko (2014): Outstanders: The forgotten youth of a competition society? In Furuichi Noritoshi (ed.) Mook. Tokio: Magazine House.
• Honkasalo, Veronika (2014) ’Finland’. Teoksessa The
Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity and Nationalism Editorial Office.
• Honkasalo, Veronika (2014) ‘Exceptionalism and
Sexularism in Finnish Sex Education’, Global Studies
of Childhood.
• Honkatukia, Päivi & Suurpää, Leena (2014) Armored toughness? Multicultural group relationships
and crime among young men. Teoksessa Ingrid
Lander & Signe Ravn (toim.) Men, masculinities and
the criminological field. London: Ashgate.
• Honkatukia, Päivi & Suurpää, Leena (2014) Generational Negotiations on Young Men’s Criminality and
Ethnic Hierarchies. Teoksessa Paul Van Aerschot
(toim.) Migration and Integration from a Nordic
Perspective. London: Ashgate publishing.
• Kiilakoski, Tomi & Gretschel, Anu (2014) Challenging Structured Participation Opportunities. Perspectives on Youth Vol. 1, 99–118. http://
youth-partnership-eu.coe.int/export/sites/default/
youth-partnership/publications/Perspectives/ENvol-1/PoY1-full.pdf#page=99
• Kiilakoski, Tomi & Kivijärvi, Antti (2014) Youth
clubs as spaces of non-formal learning: professional
idealism meets the spatiality experienced by young
people in Finland. Studies in Continuing Education
(julkaistu verkossa 17.10.2014.)
• Kiilakoski, Tomi & Nurmi, Johanna & Oksanen, Atte
(2014) Coping with tragedy, reacting to an event:
the case of Jokela school shooting in Finland. Young
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• Piispa, Mikko & Sysser, Anna-Sofia (2014) Taiteilijat lakossa – huomaisiko kukaan? Blogikirjoitus,
Yhteiskuntapolitiikka-lehden blogi. https://blogi.
thl.fi/web/yp/etusivu/-/blogs/taiteilijat-lakossa%E2%80%93-huomaisiko-kukaan• Suurpää, Leena (2014) Moniaistisuutta tutkimusasetelmiin. Verkkokanava Kommentti 2.5.2014.
• Suurpää, Leena (2014) Oikeudenmukaisuutta nuorisokeskusteluihin.
Verkkokanava
Kommentti
12.2.2014.
• Suurpää, Leena (2014) Oikeusfilosofista tuuletusta
nuorisolakiuudistukseen. Verkkokanava Kommentti
14.10.2014
• Vilmilä, Fanny (2014) Kolme tuntia nettiä – so what?
Blogi-kirjoitus Verkkonuorisotyön valtakunnallinen
kehittämiskeskus Verken Viikon näkökulma -blogissa. http://www.verke.org/ajankohtaista/itemlist/
user/1195-fannyvilmil%C3%A4
• Vilmilä, Fanny (2014) Lukukokemus: Korkiamäki Riikka (2013) Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Tampere: Tampereen
yliopisto & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimuksen verkkokanava
Kommentti.fi: http://www.kommentti.fi/lukukokemuksia/kaveria-ei-j%C3%A4tet%C3%A4

Verkkojulkaisut ja audiovisuaaliset
julkaisut
Yhteensä 19

• Allianssi-risteily 15.4.2014, keskustelu nuorisotyötä
koskevasta tiedosta, tutkimuksesta ja käsityksistä.
Keskustelijoina tutkimusprofessori Tommi Hoikkala ja nuorisotyön tutkija Petri Cederlöf. http://nam.
humak.fi/materiaalit
• Cherubini, Daniela; Laine, Sofia & Sánchez García,
Jose (2014) 6.10.2014: SAHWA Views. Same, Normal and All Beautiful Things of Wonderland http://
www.sahwa.eu/BLOGS/SAHWA-Views/SAHWAViews.-Same-Normal-and-All-Beautiful-Things-ofWonderland
• Forskningsprofessor Tommi Hoikkala spenderade
ett år som niondeklassist. http://blogit.jamk.fi/opinovikanava/2014/09/30/forskningsprofessor-tommi-hoikkala-spenderade-ett-ar-som-niondeklassist/
• Hoikkala, Tommi (2014) Eeva Luotosen haastattelu
ohjelmassa Kirjahistoria 22.6.2014, Yle Radio ykkönen JD Salingerin Sieppari ruispellossa-teoksen kahdesta käännöksestä.
• Junttila-Vitikka, Pirjo (2014) Pakkotoimet eivät
auta nuoria. Kolumni Lappilainen-verkkopalvelussa
5.8.2014.
• Kiilakoski, T. (2014) Nuorisotyön ja koulun yhteistyö. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti ELO. http://
verkkolehdet.jamk.fi/elo/2014/10/15/nuorisotyonja-koulun-yhteistyo/
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2. Tutkimukselliset ja yhteiskunnalliset
asiantuntijatehtävät ja vaikuttaminen

Muut tieteelliset esitelmät
Yhteensä 573

Kutsuesitelmät tieteellisissä
konferensseissa
(Key note- ja plenaryesitelmät)
Yhteensä 10

• Aaltonen, Sanna & Berg, Päivi: Negotiations over the
counter: service encounters between young people
and officials – ESA Youth and Generation research
network’s midterm conference: ‘Negotiation, navigation, resistance – young people’s agency in post-crisis
reality in Europe’, Kluszkowce Poland, 10–13.9.2014.
• Aaltonen, Sanna: ‘Contested partnership on the margins of school’ symposiumissa ‘Parents` place and
space in dissimilar educational institutions. Struggling for educational partnership?’ –Kasvatustieteen
päivät 2014, Oulu 20.11. (Kutsuttu symposiumesitelmä)
• Aaltonen, Sanna: Do NEET’s have gender? Troubling
the gender neutral understanding of young people
“at risk” – Gender and Education interim conference, Melbourne, Australia 9.–11.12.
• Aaltonen, Sanna: Encounters over the counter young people’s first-hand experiences of policies
and practices, Seminar: Inclusion and education in
Scandinavia, Victoria Institute, Melbourne, Australia 27.11.2014.
• Aaltonen, Sanna: Miten hyvinvointipalvelut sitovat
nuoria yhteiskuntaan? – Sosiologipäivät ’Kiinnipitävät siteet’, Rovaniemi 27.–28.3.2014.
• Aaltonen, Sanna: The challenges in gaining and
re-gaining informed consent among young people.
– NordCrit conference. Tallinna, Viro 3.–4.5.2014.
• Aapola-Kari, Sinikka: Ikä ja metodologia – Koulutus, kasvatus ja erot- tutkijaverkoston seminaari,
9.9.2014.
• Aapola-Kari, Sinikka: Paikalliset erot tutkimusjoukon moninaisuuden taustalla – Nuorisotutkimuspäivät 2014, Joensuu 6.11.2014.
• Berg, Päivi & Myllyniemi, Sami: Nuoria liikkeellä! –
Nuorten liikuntaa ja vapaa-aikaa tutkimassa, Tilastokeskuksen Lasten ja lapsiperheiden elinolot -seminaari. Helsinki 26.2.2014. (pyydetty alustus)
• Berg, Päivi & Piirtola, Maarit: Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa 2000–2012 – Julkistamistilaisuus OKM:n ja LTS:n seminaarissa 24.2.2014.
• Berg, Päivi: Kunnon kansalaiseksi? Liikunta, luokka, ruumis ja sukupuoli. Voice and Silence of Class
-tutkimushankkeen (johtaja dos. Anu-Kanna Anttila) Luokkakokous-seminaarissa, Turku 20.11.2014.
(pyydetty luento)
• Berg, Päivi: Leena, Peter ja Kadonneet pojat- sukupuolen merkistyksellistyminen nuorten ja työntekijöiden kohtaamisissa. – Sosiaalipsykologian päivät.
Helsinki 21.–22.11.2014.

• Kiilakoski, Tomi: Finnish school shootings: not
terrorism but violent extremism? – Why prevent –
seminar on violent extremism. Ministry of Interior,
University of Helsinki & Supo. Helsinki, 25.9.2014.
• Kiilakoski, Tomi: Participating, Belonging and Believing – Examples and Experiences of Youth Studies. – Belonging, Participating and Believing – Young
People in Faith Communities. The 3rd International
Conference on Confirmation and Christian Youth
Work in Europe. Diaconia University of Applied Sciences. Järvenpää, 16.6.2014.
• Kiilakoski, Tomi: Youth participation in the digital
age: are virtual tools effective in influencing decision
making? – It’s not just about consultation: How can
local and regional authorities promote youth participation that leads to a real impact on society? Promoting active citizenship and engagement of young
people through representative institutions and other
means. Council of Europe, Strasbourg, 12.6.2014.
• Pekkarinen, Elina: Kuka on lastensuojelun asiantuntija? – Sosiaalialan asiantuntijapäivät. Helsinki,
12–13.3.2014
• Pekkarinen, Elina: Lastensuojelu nuorten parissa –
Kriisityön päivät, Helsinki, 5–6.6.2014.
• Pekkarinen, Elina: Avauspuheenvuoro – Piiritetyt
lapset? Monitieteinen tutkimus lastensuojelun kehittämisessä -konferenssi. Helsinki, 17.9.2014.
• Salasuo, Mikko: Shipwreck of Club Culture and related drugs in the Finnish Youth Scene – Youth Culture History Seminar. Griffith South Bank Graduate
Centre, March 2014, Brisbane, Australia.
• Salasuo, Mikko: Youth Culture in a Welfare State:
The Example of Finland – Youth Culture History Seminar. Griffith South Bank Graduate Centre,
March 2014, Brisbane, Australia.
• Suurpää, Leena: Dialoginen tieto. Alaikäisiin liittyviä tutkimuseettisiä kysymyksiä. –Tutkimuseettisen neuvottelukunnan syysseminaari. Helsinki,
11.11.2014.
• Vehkalahti, Kaisa: The problematic reform school.
Perspectives to a PhD project. – Linköpings Universitet, Tema Barn 7.2.2014

3 Esitelmien kokonaisluvussa on otettu huomioon kaikki Nuoriso
tutkimusverkoston tutkijoiden raportoimat esitelmät, joista osa on
useiden verkoston tutkijoiden yhteisesitelmiä.
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• Gretschel, Anu: Nuoret nuorisotyön lähipalveluja
arvioimassa: onnistunut interventio lähipalvelujen
laadun mittaamisen arkeen. – Nuorisotutkimuspäivät 2014. Joensuu 6-7.11.2014.
• Gretschel, Anu: Perspektivenwechsel: Jugendpolitik
in Finnland – in Ländlichen Raumen. Jugend im
Blick -seminar. Deutsches Jugend Institut. Kassel,
Germany 25.11.2014.
• Honkasalo, Veronika: Finnish Sex education in the
context of multiculturalism. Mulki Al Sharman
-tutkimushankkeen seminaari. Helsingin yliopisto
13.3.2014.
• Honkasalo, Veronika: Methodological triangulation
when studying social control in multicultural settings. – Etmu-päivät 2014. Helsinki 22.10.2014.
• Huhta, Helena: Maskuliinisuus ja etnisyys vankikulttuurissa. – Sosiaalipsykologian päivät 2014.
• Kiilakoski, Tomi: “You do not have any power here if
you are not a member of a board of student council.”
The young and participation in school – Values of
Childhood and Childhood Studies. VI Conference
on Childhood Studies. Oulu 8.5.2014.
• Kiilakoski, Tomi: “You don’t have any power here if
you are not a member of a board of student council”.
Pupils on participation – European Educational Research Conference, Hampuri 2.9.2014.
• Kiilakoski, Tomi: Taiteen osallisuus, osallisuuden taide – Kasvatustieteen päivät 2014. Oulu 20.11.2014.
• Laine, Sofia: Background paper. Youth mobilization
and political participation in Tunisia, Egypt, Algeria, Morocco and Lebanon. Presentation in SAHWA
project Meeting. Rabat, Tunisia 18.–20.6.2014.
• Laine, Sofia: Creating Agora Chronotopes on Young
People’s Political Participation in Transnational
Meetings. – ISA Yokohama Chronotopes of Youth:
Spaces and Times of Youth Cultures in the Global
City, 16.7.2014.
• Laine, Sofia: Diversity of Youth Political Engagement
in Contemporary Tunisia. Demo Finland.
• Laine, Sofia: Multi-sited team ethnography in local
contexts. Presentation in SAHWA kick-off Meeting
in a session: Researching Arab youth: methodological issues. Barcelona, Espanja 10.–11.2.2014.
• Laine, Sofia: Seminar on Prospects of Youth Political
Engagement and Political Dialogue in Contemporary Tunisia. Demo Finland.
• Laine, Sofia: Spaces of dialogue? The case of the
World Social Forum Tunis 2013 from the perspective of local youth and volunteers – ISA Yokohama
Youth and Social Movements. Part II 19.7.2014.
• Pekkarinen, Elina & Pösö, Tarja: At the interface of
court- and social work-based decision-making of
care orders: some critical reflections on the Finnish model – Exploratory Workshop on Socio-Legal
Models of Care Order Proceedings in Europe. Uni-
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versity College Cork, Irlanti 19.–22.8.2014.
• Pekkarinen, Elina & Pösö, Tarja: Tahdonvastaisuuden ja vapaaehtoisuuden rajoilla: huostaanottoon
suhtautuminen asiakirja-aineiston valossa – Piiritetyt lapset? Monitieteinen tutkimus lastensuojelun kehittämisessä -konferenssissa. Helsinki 17– 9.9.2014.
• Pekkarinen, Elina: “Care Decisions in Child Protection” – Can we get close to reality? Critical realism
and empirical research in social work. European
Conference for Social Work Research (ECSWR),
Bolzano, Italy 15–17.4.2014.
• Pekkarinen, Elina: ”Lapsen positio lastensuojelussa:
Teoreettisen positiomallin empiiriset rakennuspalikat” – Lapsi- ja nuorisotutkimuksen avoin verkostoseminaari. Helsingin yliopisto 12.9.2014.
• Peltola, Marja: Avauspuheenvuoro – Oikeudet ja
velvollisuudet perheessä. Ihmisoikeusliitto, Helsinki
29.11.2014.
• Peltola, Marja: Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset harrastuksissa – ”Piiritetyt lapset? Monitieteinen
tutkimus lastensuojelun kehittämisessä”. Helsinki
18.9.2014
• Peltola, Marja: Maahanmuutto, perhe ja luokittunut kunnollisuus – ”Luokkakokous”-seminaari.
Voice and Silence of Class -tutkimushanke, Turku,
20.10.2014.
• Peltola, Marja: Perhe tutkimuksen paikkana ja aiheena – Nuorisotutkimuspäivät 2014. Joensuu,
6.11.2014.
• Peltola, Marja: Respectable Families: Discourses on
Family Life, Ethnic Hierarchies and Social Positioning – Monthly seminar of the project “Transnational
Muslim Marriages in Finland”. Helsinki, 30.10.2014.
• Peltola, Marja: Young people and gendered and
ethnicized experiences of violence – ETMU-päivät
2014, Helsinki 24.10.2014.
• Puuronen, Anne: Nuorisolain uudistaminen -paneeli, puheenvuoro. Nuorisotutkimuspäivät 2014. Joensuu 7.11.2014.
• Stokes, Helen & Aaltonen, Sanna: Young People,
identity, class and the family. Youth Research Centre
Seminar Series 2014: Handbook of Childhood and
Youth Studies, Melbourne, Australia, 16.12.2014.
• Suurpää, Leena: Elämää lähiöissä. Helsinki, Pariisi,
Lontoo. Puheenvuoro paneelikeskustelussa. Helsingin yliopisto, Tiedekulma 28.8.2014.
• Suurpää, Leena: Nuorisolain uudistaminen -paneeli,
puheenvuoro. Nuorisotutkimuspäivät 2014. Joensuu
7.11.2014.
• Suurpää, Leena: Studying Youth in the Media City:
Multi-sited Reflections. EASA Media Anthropology
Network, e-seminar. 25.2.2014.
• Taavetti, Riikka & Lehtonen, Jukka: Sateenkaarinuorten tutkimuksen metodit ja etiikka”. Pervot perinteet – Queer Traditions -konferenssi. Turku 26.
–27.9.2014
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Esitelmät ammattiyhteisöille

• Taavetti, Riikka: Normeja horjuttava sateenkaarinuoruus ja mahdoton sateenkaariaikuisuus. – Sosiaalipsykologian päivät 2014. Helsinki 21.–22.11.2014.
• Taavetti, Riikka: Remembering and Forgetting
Queer Pasts in the Archives. – European Social Science History Conference. Wien 23. – 26.4.2014.
• Tahvanainen, Tiia: ”Isältä pojalle ja takaisin- ylisukupolvinen maanpuolustustahto” – MATINE-tutkimusseminaari, Helsinki 18.11.2014 .
• Tahvanainen, Tiia: Väitöskirjasuunnitelman esittely
– ”Luokkakokous”-seminaari. Voice and Silence of
Class -tutkimushanke, Turku, 20.10.2014.
• Tahvanainen, Tiia: Väitöskirjasuunnitelman esittely
ja keskustelu internet-tutkimuksen etiikasta –Nuorisotutkimuspäivät 2014, Joensuu 6.11.2014.
• Vehkalahti, Kaisa: Delinquent girls, institutional care
and the continuity of moral management, Finland
1900–1950 – Raising the Nation: Parenting and the
State in Britain and Europe 1870–1950. University of
Sussex 7.–8.4.2014.
• Vehkalahti, Kaisa: Managing gender and emotions.
Encounters between child welfare professionals and
teen-age girls in Post-War Finland, 1945–1969. –
Linköpings Universitet, Tema Barn 18.3.2014.
• Vehkalahti, Kaisa: Muistettu nuoruus – kerrottu sukupolvi. Tulkintoja suomalaisesta nuoruudesta eilen
ja tänään. – Nuoruuden sukupolvet: elämäkerrallisia
näkökulmia nuoruuteen 1920-luvulta nykypäivään
-julkistamistilaisuus, Helsinki 6.6.2014.
• Vehkalahti, Kaisa: Problem girls and problem stories.
Child welfare accounts and the construction of girls’
social problems in Finland, 1945–1969 – ESSHC10
European Social Sciences History Conference, Wien
23.–26.4.2014.
• Vehkalahti, Kaisa: Reconstructing gender and emotions. Encounters between child welfare professionals and teen-age girls in Post-War Finland. – Reconstructing minds. The Ethics of post-war memory and
recollection. Rovaniemi 25.–27.8.2014.
• Vehkalahti, Kaisa: Silences in the archive. Child welfare archives and the art of listening – Tutkijan vastuu ja valinnat. Miten tutkia kiistanalaisia, salattuja
ja vaiettuja ilmiöitä ihmistieteissä. Oulu 13.11.2014.
• Vehkalahti, Kaisa: Youth lost and found. Remembering and (re)writing the Finnish youth of 1930s–1950s.
– 5th FOHN symposium Travelling Memories: Lives
in Transition, Helsinki 27.–28.11.2014.
• Wrede-Jäntti, Matilda: Nordisk seminarium för kvalitativa forskare: Samforskning - om att involvera
unga brukare i forskning/ Oslo

Yhteensä 102

• Aaltonen, Sanna: Nuoret luukulla – nuorten ja palveluntarjoajien kokemuksia kohtaamisista. Esitelmä
Nuoret palveluissa – Miten palvelujärjestelmä vastaa
nuorten tarpeisiin vai vastaako mitenkään? -seminaarissa, Kokkola 16.9.2014.
• Aaltonen, Sanna: Nuoriso 2020: Keitä ne nuoret ovat,
mihin ne ovat menossa ja pysyykö nuorisotyö perässä?
Alustus CIMOn järjestämässä Youth in Action –asiantuntijaverkoston tapaamisessa, Helsinki 14.5.2014.
• Aaltonen, Sanna: Nuorten tukeminen työelämään.
Luento Oulun seudun ammattiopiston järjestämässä oppisopimusohjaajien tapaamisessa, Helsinki
14.3.2014.
• Aaltonen, Sanna: Nykypäivän nuori. Esitelmä Partion Kasvatuksen inspiraatio -seminaarissa, Helsinki
27.9.2014.
• Aaltonen, Sanna: Seksuaalinen ja sukupuolinen
häirintä. Etäluento Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
perusopetuksessa -täydennyskoulutushankkeen järjestämässä opetushenkilöstön täydennyskoulutusseminaarissa, Oulu 21.3.2014.
• Aaltonen, Sanna & Berg, Päivi: Nuorten kuuleminen
palvelujärjestelmässä. Lasten ja nuorten kuuleminen
- parempi paperilla kuin käytännössä? -seminaari,
Helsinki 7.10.2014.
• Berg, Päivi: Nuoret ja liikunta, pyydetty alustus Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksen seminaarissa
21.5.2014.
• Berg, Päivi: Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat
nuoret Palvelujärjestelmä-hankkeen valossa, pyydetty alustus Vantaan kaupungin nuorisotakuun ohjausryhmän kokouksessa 17.9.2014.
• Gretschel, Anu: Dynaaminen monialaisuus nuorisotakuun tiimellyksessä. Osaava nuorisotakuutoimija -koulutus. Oulun ammattikorkeakoulu. Oulu
17.1.2014.
• Gretschel, Anu: Nuorisokulttuuri ja nuorten osallisuus. Koulutusohjelmassa ”Muuttuva työelämä, koulutus ja elinikäinen ohjaus”. Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia. Kajaani, TE-keskus 11.3.2014.
• Gretschel, Anu: Nuorisokulttuuri ja nuorten osallisuus. Koulutusohjelmassa ”Muuttuva työelämä, koulutus ja elinikäinen ohjaus”. Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia. Jyväskylä, 16.12.2014.
• Gretschel, Anu: Puheteoilla konkretiaan verkostotyössä. Seminaarissa ”Takuulla verkostotyötä. Monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot
nuorisotakuutyössä.”Ely-keskus. Kuopio 9.4.2014.
• Gretschel, Anu & Junttila-Vitikka, Pirjo: ”Yläfemma
sulle, kun autoit eteenpäin!” Nuorten kokemuksia
Suunta-ohjauksesta verkossa. Suunta-raportin jul-
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kaisutilaisuus. Sitra. Helsinki 26.3.2014.
• Gretschel, Anu & Kauniskangas, Eija: Alueellisen
nuorisotyön palvelut ja niitä koskevat mittarit ja tunnusluvut – erityisesti lähipalvelujen näkökulmasta.
Lähipalvelujen arviointiprosessin jälkilöylyt, Ajatuksia keskustelun pohjaksi. Nuorisotutkimusverkosto
ja Lahden kaupunki. Lahti 19.11.2014.
• Gretschel, Anu & Junttila-Vitikka, Pirjo & Puuronen, Anne & Hakaluoto, Tanja & Kohonen Kirsi:
Arvioinnin ja arviointiosaamisen kehittäminen
nuorisoalalla. Osaprosessien tutkimustuloksia. Nuorisotyön tunnuslukuhankkeen jälkilöylyt. Nuorisotutkimusverkosto, HUMAK ja Aluehallintovirasto.
Kuopio 28.10.2014.
• Gretschel, Anu: Kokemukset nuorten ohjauksessa
verkossa (Suunta-hanke). Esitelmä Nuorille suunnatun verkkotyön foorumissa (Nusuvefo), Helsinki
4.2.2014.
• Gretschel, Anu: ”Nuorten antamat arviot verkkopalvelujen arvioinnissa” (Nuorisotyön tunnuslukujen
verkostomainen kehittäminen -hanke). Esitelmä
Nuorille suunnatun verkkotyön foorumissa (Nusuvefo), Helsinki 9.9.2014.
• Gretschel, Anu: Esitelmä Nuorisotakuusta ja Nuorisotakuupamfletista (tutkijan alueelliset aamukahvit).
Kajaanin nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokous. Kajaani 21.5.2014.
• Gretschel, Anu: Kokousmuistioiden analyysillä kiinni monialaisen työn kehittämistarpeisiin. II Ehkäisevän työn päivät. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso.
Lahti 25.9.2014.
• Gretschel, Anu: Miten verkostoitua ja saada parempaa toimintaa aikaan verkostoitumalla. Tutkijan puheenvuoro. Valtakunnallinen kumppanuusfoorumi.
Työpajayhdistys. Helsinki 26.11.2014.
• Gretschel, Anu & Junttila-Vitikka, Pirjo & Kauniskangas, Eija & Essi Helin: Nuorisolain 8§ ja osallisuuden todentamisen haasteet. Työpaja. Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen
-hanke ja okm. Allianssi-risteily 16.4.2014.
• Gretschel, Anu: Nuorten kuulemisen tietokorttien
esittely. VM ja OKM. Helsinki 16.6.2014.
• Gretschel, Anu: Verkkopalvelujen arvioinnin jälkilöylyt. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti. Nuorisotutkimusverkosto,
Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen -hanke. Tampere 3.10.2014.
• Gretschel, Anu: Verkkopalvelut tunnuslukujen ja
nuorten arvioiden näkökulmasta. Pop in -työpaja.
Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät.
Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus
Koordinaatti. Tampere 3.10.2014.
• Hoikkala, Tommi: 15 kpl, lähinnä opettajille ryhmäpedagogiikasta ja nuorisotyönomaisista työtavoista
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koulussa
• Honkasalo, Veronika: Suomalainen rasismi. Luento
Norsissa, Helsingissä. 12.3.2014.
• Honkasalo, Veronika: Yhdenvertainen seksuaalikasvatus. Palmenian täydennyskoulutus opettajille, lähihoitajille ja seksuaalikasvattajille. 11.11.2014.
• Junttila-Vitikka, Pirjo: Nuorten kiinnittymisen haasteet Suunta-tutkimuksen valossa – Lapin Nuorisotyöpäivät. Peräpohjolan Opisto. Tornio, 6.8.2014.
• Junttila-Vitikka, Pirjo: Nuorisotyön johtamisesta
monialaisen yhteistyöverkoston koordinointiin? näkymiä tutkimusten valossa. Nuorisotyöntekijöiden koulutuspäivä, Itä-Suomen Aluehallintovirasto.
Kuopio 29.10.2014.
• Junttila-Vitikka, Pirjo: Poteroista yhteiselle areenalle - dialogisuuden haaste. Monialainen verkostotyö:
riesa vai rikkaus? -vertaisfoorumi. Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia/Laituri-projekti, Rovaniemi
18.11.2014.
• Junttila-Vitikka, Pirjo: Yhteyspaja. Avoin seminaari.
Alustus ja paneelikeskusteluun osallistuminen. Lapin Yliopisto/Yhteys - yhdessä tekemisen yhteisöt
-hanke. Rovaniemi 28.11.2014.
• Kiilakoski, Tomi: ”Vieläkin koulumaista.” Onnistumisen ja kehittämisen kohteita koulunuorisotyössä.
Koulun ja nuorisotyön yhteistyöseminaari. Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuuna.
Hyvinkää 5.3.2014.
• Kiilakoski, Tomi: Koulu ja nuorisotyö. Junareissuhanke, hallinnoija Kotkan kaupunki. Anjalankoski,
Kouvola. 12.2.2014.
• Kiilakoski, Tomi: Koulun ja nuorisotyön yhteistyö:
käytännöt, hyödyt, mahdollisuudet. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön tolkku ja merkitys. Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuuna.
Oulu 8.10.2014.
• Kiilakoski, Tomi: Mikä ihmeen kulttuurinen nuorisotyö? Kulttuurisen nuorisotyön päivät. Nuori kulttuuri. Espoo, Hanasaari. 16.5.2014.
• Kiilakoski, Tomi: Miten tulostavoitteinen koulutus
vaikuttaa kouluviihtyvyyteen? Oppilaanohjauksen
päivät. Opetushallitus. Helsinki 29.4.2014.
• Kiilakoski, Tomi: Nuorten harrastukset ja niiden
lopettaminen. Neuvottelukunnan kokous. Avartti.
Helsinki 25.9.2014.
• Kiilakoski, Tomi: Nuorten kasvumaisemat 2010-luvulla: nuorten haasteita ja aikuisten vastuita,. VALMA muutoksen tuulissa. Opetushallitus. Tallinna
5.11.2014.
• Kiilakoski, Tomi: Nuorten kokemukset ja nuorisotakuu. Osaava nuorisotakuutoimija- koulutus. Oulun
ammattikorkeakoulu. Oulu 17.1.2014.
• Kiilakoski, Tomi: Nuorten kulttuurit ja osallisuus.
Nuorisotakuu – ohjaustyöllä tuloksiin. Koulutus- ja
kehittämiskeskus Salmia. Vaasa 6.2.2014.
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• Kiilakoski, Tomi: Nuorten osallisuus ja toiminnan
kehittäminen. Settlementti ry. Nuorisotyön neuvottelupäivät. Rovaniemi 22.8.2014.
• Kiilakoski, Tomi: Onks tää mun juttu?” Mitä osaamista nuorisotyöntekijällä pitää olla tulevaisuudessa.
Mihin menet nuorisotyö – entä nuorisotyön koulutus? Nuorisotyön senioriklubi. Seinäjoki 23.10.2014.
• Kiilakoski, Tomi: Oppilaiden osallisuus ja yhteisöllisyys koulussa. Kaupungin sisäinen koulutus. Kerava
24.9.2014.
• Kiilakoski, Tomi: Osallisuus ehkäisee irrallisuutta.
Erkkaa verkossa- luentosarja. Ammattiopisto Luovi.
Oulu 13.2.2014.
• Kiilakoski, Tomi: Osallisuus ja kouluyhteisö. Koulun
ja nuorisotyön yhteistyön tolkku ja merkitys. Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuuna. Oulu 9.10.2014.
• Kiilakoski, Tomi: Osallisuus ja yhteisöllisyys. Kokemuksellinen tieto koulun arjessa. Oulun kaupunki,
sivistys- ja kulttuuripalvelut. Oulu 26.9.2014.
• Kiilakoski, Tomi: Osallisuus.Yhdenvertainen osallisuus- verkostotapaaminen. Allianssi & Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuuna.
Lahti 18.9.2014.
• Kiilakoski, Tomi: Suomalaisnuorten kasvumaisemat. Nuorisotutkimuksen näkökulmia nuoruuteen
2010-luvun Suomessa. Nuoruudesta kohti aikuisuutta- seminaari. Maria-akatemia. Hanasaari 26.2.2014.
• Kiilakoski, Tomi: Ulossulkemista vai aitoa osallistamista? Suomalaisen osallisuustyön kehittämiskohtia. Osallistu ja vaikuta- hankkeen loppuseminaari.
Oulu 24.4.2014.
• Kiilakoski, Tomi: Yksilöllisen osallistumisen maa.
Suomen Keskusta ry. & e2. Eduskunta, Kansalaisinfo
27.2.2014.
• Kivijärvi, Antti: ”Etnisyyteen perustuvat rajanvedot
osallisuuden esteenä”. Alustus Suomen Setlementtiliiton järjestämässä Kaikki mukaan – työkaluja yhdenvertaiseen osallisuuteen! –seminaarissa, Tampere 10.6.2014.
• Kivijärvi, Antti: ”Jännitteet nuorisotyön kentällä”.
Alustus Allianssi-risteilyllä Quo vadis, nuorisotyö?
-sessiossa 16.4.2014.
• Kivijärvi, Antti: ”Maahan muuttaneet nuoret aikuiset suomalaisessa palvelu- ja koulutusjärjestelmässä
– huomioita”. Luento ALMA-hankkeen (alueellisen
maahanmuuton kehittämishanke) seminaarissa,
Tampere 8.10.2014.
• Kivijärvi, Antti: ”Mitataanko nuorisotyötä?” Luento
Pirkanmaan nuorisotyöpäivänä, Nokia 25.9.2014.
• Kivijärvi, Antti: ”Paskaa nuorisotyötä – nuorisotyön
tarkastelua peräpäästä”. Luento Pirkanmaan nuorisotyöpäivänä, Nokia 25.9.2014.
• Kivijärvi, Antti: ”Rakkautta vai anarkiaa? Maahan
muuttaneiden miesten lähisuhteiden ja koetun hy-
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vinvoinnin yhteyksiä.” Luento Miestyöverkoston järjestämässä seminaarissa, Helsinki 4.11.2014.
Kivijärvi, Antti: ”Rasisminvastaisuus periaatteina ja
toimintana – Suomen Punaisen Ristin luottamushenkilöiden ja työntekijöiden näkemyksiä”. Alustus
Suomen Punaisen Ristin ennakkoluuloisten aamukahvit -tilaisuudessa 21.3.2014.
Kivijärvi, Antti: ”Suomalainen palvelujärjestelmä
maahan muuttaneiden nuorten aikuisten näkökulmasta – havaintoja”. Luento Helsingin Sosiaali- ja
terveysviraston nuorten tiimien sosiaalityöntekijöille, Helsinki 14.5.2014.
Kivijärvi, Antti: ”Suomalaisen palvelu- ja koulutusjärjestelmän kipupisteet maahanmuuttajataustaisten
nuorten näkökulmasta.” Alustus Osallistu ja vaikuta
-hankkeen loppuseminaarissa, Oulu 24.4.2014.
Kivijärvi, Antti: ”Tuoretta tutkimustietoa nuorten
(vapaa-ajan) yhdenvertaisuudesta”. Alustus Allianssin yhdenvertaisuussuunnittelukoulutuksessa, Helsinki 5.9.2014.
Kivijärvi, Antti: ”Tutkimuksellisia näkökulmia nuorisotalo- ja aluetyöhön”. Luento Varsinais-Suomen
alueellisen kehittämishankkeen talo- ja aluetyön kehittämispäivänä, Turku 13.5.2014.
Myllyniemi, Sami: ”Suomalaisnuorten osallisuus kyselytutkimuksen valossa”. Esitelmä Allianssi -risteilyllä 15.4.2014
Myllyniemi, Sami: ”Nuorison vapaa-aika”. Esitelmä
Kansalaisopisto ja kirjasto modernin vapaa-ajan
haasteissa -seminaarissa. Helsinki 22.8.2014.
Myllyniemi, Sami: ”Syrjintäkokemukset ja niistä
kertominen. Kvantitatiivisen tutkimuksen tarjoamat
kuulemisen tilat”. Esitelmä lasten ja nuorten kuulemista käsittelevässä seminaari- ja keskustelutilaisuudessa. Helsinki 7.10.2014.
Myllyniemi, Sami: “Tools to measure and monitor
attitudes - Experiences from the Finnish Youth Barometer”. Esitelmä sisäministeriön koordinoiman
Good Relations -projektin työpajassa Tukholmassa
7.5.2014.
Pasanen, Sanna: Valtakunnallisen työpajayhdistys
Ry:n hankkeiden kehittämistiimille pidetty esitys raportin ”Kustannuksia, säästöjä ja investointeja: Tutkimuskatsaus nuorten työpajatoiminnan ja etsivän
nuorisotyön kustannusvaikutuksista” keskeisimmistä tuloksista.
Pekkarinen, Elina: ”Kiirettä pitää - nuoruusikäiset
lastensuojelussa” Kutsuttu luento HUS:n lastenpsykiatreille ja nuorisopsykiatreille, Helsinki, 20.3.2014.
Pekkarinen, Elina: Lasten positiot lastensuojelun
interventioissa. Esitelmä Valtion koulukotien Kokemuksista voimaa! -hankkeen vetäjille, Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos 11.6.2014.
Peltola, Marja: Sukupolvelta toiselle? Maahanmuutto, perhe ja yhteiskunnalliset asemat. Luento. Maa-
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hanmuuttovirasto, Helsinki, 26.9.2014.
• Peltola, Marja: Kenelle koetusta väkivallasta voi kertoa? Lapsiuhritutkimus ja uhrikokemusten jakaminen. (puheenvuoro) Seminaari ”Lasten ja nuorten
kuuleminen - parempi paperilla kuin käytännössä?”
Nuorisotutkimusseura, Helsinki, 7.10.2014.
• Salasuo, Mikko: Huippu-urheilija elämänkulkututkimuksen kohteena - Näkökulma nuorten urheilijoiden kehittämiseen tutkimustiedon avulla. Suomen
Jääkiekkoliitto 27.11..2014.
• Salasuo, Mikko: Kilpailun ja suorittamisen sukupolven terveystaju? ”Elämässä eteenpäin” Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten nuorten itsenäistyminen”
– seminaari 10.4.2014, Helsinki.
• Suurpää, Leena: Nuorisojärjestöjä 2020-luvulla? Esitelmä, Allianssin koulutusseminaari 4.6.2014.
• Suurpää, Leena: Nuorisotakuun arki ja politiikka
-julkistustilaisuus. Puheenvuoro ja juonto 15.4.2014.
• Suurpää, Leena: Rethinking young people’s access to
rights. Koulutus ja luento Euroopan neuvoston seminaarissa Young people’s access to rights, 18.9.2014.
• Taavetti, Riikka: Sateenkaarinuorten tutkimus. Esitelmä ”Lasten ja nuorten kuuleminen – parempi paperilla kuin käytännössä?” –seminaarissa, Helsinki
7.10.2014.
• Taavetti, Riikka: ”’Ei ole, mutta tyttöystävä on’ – Sateenkaarinuorten kokemuksia koulussa.” Esitelmä
”Taito kysyä - Lupa puhua” -koulutuksessa terveystiedonopettajille ja kouluterveydenhoitajille, Helsinki 4.12.2014.
• Taavetti, Riikka: Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja
huolenaiheet. Esitelmä Päihdetiedotusseminaarissa,
Helsinki 3.6.2014.
• Taavetti, Riikka: Yhteisesitelmä Allianssi-risteilyllä
16.4.2014 otsikolla ”Mitä kuuluu sateenkaarinuorille?”
• Wrede-Jäntti, Matilda: AVI - Nuoret takuulla kuntoon/keskustelun vetäjä - Lappeenranta 11.9.2014
• Wrede-Jäntti, Matilda: AVI - Nuoret takuulla kuntoon/keskustelun vetäjä - 6.5.2014, Helsinki
• Wrede-Jäntti, Matilda: Regionförvaltningsverket Vägledningsdagar – Helsingfors 29-30.10.2014
• Wrede-Jäntti, Matilda: ULA-dagarna 12-13.6.2014
sekä 16-17.10.2014 – Vasa
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opisto. Espoo, 28.11.2014.
• Peltola, Marja: Monikulttuuriset perheet suomalaisessa yhteiskunnassa. ”Kulttuurit kohtaavat perheessä” yhteisöilta ja koulutus. Keravan kaupunki, Kerava, 9.10.2014.
• Peltola, Marja: Sukupolvien väliset neuvottelut
maahanmuuton jälkeen: konflikteja ja lojaalisuutta.
Alustus Nuorisotutkimusseuran kevätkokouksen
jälkeen. Helsinki, 19.5.2014.
• Salasuo, Mikko: Alkoholipolitiikan surrealistinen
maailma. Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan
alumnit ry. 27.11.2014.
• Vehkalahti, Kaisa: Keskustelu Nuoruuden sukupolvet & Oi nuoruus -teoksista. Kiseleffin Kirjatalon
Suomi-teema, 5.12.2014.
• Vehkalahti, Kaisa: Haastattelu Nuoruuden sukupolvet & Oi nuoruus -teoksista. Turun Kirjamessut,
4.10.2014.

Konferensseihin liittyvät
asiantuntijatehtävät
Yhteensä 15 eri tapahtumaan liittyviä asiantuntijatehtäviä.
• Can we get close to reality? Critical realism and
empirical research in social work -symposium. European Conference for Social Work Research (ECSWR), Bolzano, Italy, 15 - 17.4.2014. (Symposiumin
puheenjohtaja).
• Finnish War Children – Experiences, Politics And
Child Expertise. Workshop by project Complex Nordic Perspective on the Evacuation of Finnish War
Children during WWII: children, war politics, and
childhood experts (NOS-HS). 17.8.2014 Joensuu.
(Kommentaattori)
• GENESO Kansainvälisen advisory boardin tutkijatapaamisen järjestäminen ja koordinointi. Helsinki
2.11.–4.11.2014
• History of Youth Work, Hanasaari, 8.–10.6.2014.
(valmistelutyöryhmän jäsen & konferenssipäivän
• In/Equalities in Diverse Societies. Identifying problems, remedies, alternatives – ETMU days 2014 (23.–
24.10.2014, Helsinki) (työryhmäkoordinaattori)
• Methodological Challenges and Developments in
Ethnic and Migration Research. An ETMU Days
Pre-Conference Workshop for Doctoral Students
and Early Career Stage Researchers. 22.10.2014.
(Kommenttipuheenvuoro)
• Nuorisotutkimuspäivät 2014, Itä-Suomen yliopisto,
Joensuu 6.-7.11.2014
• plenaryn puheenjohtaja
• työryhmäkoordinaattori (2)
• opinnäytekisan puheenjohtaja

Muut esitelmät
Yhteensä 16
• Hoikkala, Tommi: 9 kpl vapaassa sivistystoiminnassa teoksesta Apina pulpetissa ja sen problematiikasta
• Kiilakoski, Tomi: Jussi Vareksen maailmaanheitetyn
tuska. Muusajuhlat. Huutomerkki ry. Oulu 13.8.2014
• Peltola, Marja: Maahanmuutto, perhe-elämä ja suomalainen yhteiskunta (luento). RAY:n perjantaiyli-
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• Nuorten elinolot vuosikirjan 2014 julkaistamistilaisuus, Helsinki 12.11.2014 (tilaisuuden ja paneelikeskustelun puheenjohtajuus)
• PERLAn tutkijaseminaari, Tampere, 5.5.2014. (kommenttipuheenvuoro Dr Debbie Watsonin keynote
-esitelmään, ‘Creative research methods in studying
children and young people’)
• Piiritetyt lapset? Monitieteinen tutkimus lastensuojelun kehittämisessä -konferenssissa. Helsinki, 17–
19.9.2014. (Plenaryn puheenjohtaja)
• Sosiaalipsykologian päivät, Helsinki 21.–22.11.2014,
Sukupuoli, muutos ja toimijuus (työryhmän koordinointi)
• Sosiologipäivät, 27.–28.3.2014, Rovaniemi (työryhmän koordinointi)
• Tutkijan vastuu ja valinnat. Miten tutkia kiistanalaisia, salattuja ja vaiettuja ilmiöitä ihmistieteissä. Seminaari Oulun yliopistossa, 13.11.2014. (järjestäjä)
• Values of Childhood and Childhood Studies, VI.
Finnish Conference for Childhood Studies, Oulu,
Finland, 7–9.5.2014.
• Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
• Tieteellisen järjestelytoimikunnan jäsen (2)
• Plenaryn puheenjohtaja
• “Ethical Challenges and Encounters with Children” -paneelin puheenjohtaja
• Voices & Sounds / Noices & Dialogues. Workshop
on field work related to youth engagement in North
Africa. 12.6.2014, Helsinki, Allianssi-talo. (järjestäjä)

•
•
•
•

Tartu University Press
Yhteiskuntapolitiikka-lehti.
YOUNG
Youth & Society

Vertaisarvioinnit tieteellisissä
julkaisuissa
Yhteensä 22 eri julkaisua, joista osaan useita
lausuntoja

• Haastattelu sanoma- tai aikakauslehdessä: ”Ei omena kauas puusta putoa”, Cosmopolitan, Elokuu 2014,
s. 52–55, toimittaja Iiris Lagus
• Haastattelu sanoma- tai aikakauslehdessä: ”Eletty,
koettu ja kirjoitettu nuoruus” (toimittaja Piia Pousi),
Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti
Pirta 3–4 /2014, 4–6.
• Haastattelu sanoma- tai aikakauslehdessä: ”Euroopan nuorimpina omilleen” (toimittaja Saija Kauhanen), Karjalainen 28.4.2014, 3.
• Haastattelu sanoma- tai aikakauslehdessä: ”Lapsille
kelpaavat kotityöt, mutta yksinolo arveluttaa”. Helsingin Sanomat 17.11.2014. http://www.hs.fi/kotimaa/a1416111851954
• Haastattelu sanoma- tai aikakauslehdessä: ”Tuiran
porukka hakkasi vastaantulijoita 2000-luvun alussa”.
Kaleva 17.10.2014.
• Haastattelu sanoma- tai aikakauslehdessä: Helsingin Sanomat 11.3.2014. Draamakasvattajat näyttävät
koululaisille, ettei puhelin ole hyväksynnän edellytys. (http://www.hs.fi/kotimaa/Draamakasvattajat+
n%C3%A4ytt%C3%A4v%C3%A4t+koululaisille+et
tei+puhelin+ole+hyv%C3%A4ksynn%C3%A4n+ed
ellytys/a1394087519625)
• Haastattelu sanoma- tai aikakauslehdessä: Helsingin

Tieteellisten julkaisujen
toimituskunnissa toimiminen
Yhteensä 8 eri julkaisua
• Handbook of Children and Youth Studies (toimituskunnan jäsen)
• Kasvatus & Aika (päätoimittaja)
• Liikunta & Tiede (toimituskunnan jäsen)
• Nuorisotutkimus-lehti (päätoimittaja; toimituskunnan jäsen)
• Nuorten elinolot -vuosikirja (toimituskunnan jäsen)
• Perspectives on Youth -julkaisusarja (Euroopan
unioni & Euroopan neuvosto) (toimituskunnan jäsen)
• Sociological Research Online (avustava toimituskunnan jäsen)
• Young: Nordic Journal of Youth Research (toimittaja/toimitussihteeri; toimituskunnan jäsen)

Asiantuntijaesiintyminen mediassa
Yhteensä n. 100

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ethnography and Education
European Journal of Cultural and Political Sociology
European Journal of Cultural Studies
European Physical Education Review
Gender and Education
Journal of Social Work
Kasvatus
Kasvatus & Aika
Liikunta & Tiede
Nordic Social Work Research
Nordic Studies in Education
Nuorisotutkimus-lehti
Nuorten elinolot -vuosikirja.
Oikeus
Politiikan talous
SATPP Substance, Abuse, treatment, prevention,
and policy
• Sociological Research Online
• Sosiaalipedagoginen aikakauskirja
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Sanomat: 10 kpl ja muut lehdet 20 kpl
• Haastattelu sanoma- tai aikakauslehdessä: Helsingin Sanomien artikkelit lasten kanssa sovellettavista
ikärajoista toukokuussa ja marraskuussa 2014: asiantuntija-arvioita lasten vastauksista.
• Haastattelu sanoma- tai aikakauslehdessä: Länsi-Savo -lehti 23.11.2014.
• Haastattelu sanoma- tai aikakauslehdessä: Nuorten
kuuleminen palvelujärjestelmässä -hankkeesta toimittaja Daniel Walleniukselle, Kaleva 15.10.2014.
• Haastattelu sanoma- tai aikakauslehdessä: Oppivelvollisuuden nostaminen. STT. Julkaistu ainakin Savon sanomat, Aamulehti, Kaleva, syksy 2014.
• Haastattelu sanoma- tai aikakauslehdessä: Panelisti,
paneelikeskustelu ”Kahden kulttuurin rakkaus. Aamulehti, Tampere, 20.3.2014.
• Haastattelu sanoma- tai aikakauslehdessä: Puhelinhaastattelu Helsingin sanomien kolumnia (AnnaMari Sipilä) varten. 3.4.2014.
• Haastattelu sanoma- tai aikakauslehdessä: Pitääkö
pojista huolestua? MLL:n Lapsemme -lehti, 3/2014.
• Haastattelu sanoma- tai aikakauslehdessä: Liikunta auttaa poikia pärjäämään koulussa, Iltalehti
16.9.2014.
• Haastattelu verkkojulkaisussa: ”Hyväksynnän tunne
kantaa aikuisuuteen” Villi - ihmisille nuorisotyössä -lehti 4/2014. http://villi.fi/images/lehdet/villi_4-2014_web.pdf
• Haastattelu verkkojulkaisussa: Nuorisotutkija: nuoret tarvitsevat kouluihin aikuisia ilman titteleitä.
YLE, kotimaa. http://yle.fi/uutiset/nuorisotutkija_
nuoret_tarvitsevat_kouluihin_aikuisia_ilman_titteleita/7516853. 9.10.2014.
• Haastattelu verkkojulkaisussa: Tampereen yliopiston Alusta-verkkolehti: http://alusta.uta.fi/
juttuset/2014/10/09/sateenkaarinuoret-toivovatettae-moninaisuus-ymmaerrettaeisiin-vihdoinhyvaeksi-asiaksi.html (aiheena sateenkaarinuorten
tutkimus)
• Keskustelijana radio-ohjelmassa: Tiedeykkönen (toimittaja Emilia Cronvall), Radio Yle 1, 9.5.2014.
• Keskustelijana radio-ohjelmassa: Uutispuntari (toimittaja Jakke Holvas)
• Lukuisia Nuorisobarometrin julkaisuun liittyviä
haastatteluja eri medioille.
• Radiohaastattelu: 10 kpl
• Radiohaastattelu: Ajankohtainen Ykkönen (toimittaja Heikki Peltonen) YLE Radio 1, 5.6.2014. (Aiheena Nuoruuden sukupolvet & Oi nuoruus -julkaisut)
• Radiohaastattelu: Haastattelu koulun ja nuorisotyön
yhteistyöstä. YLEX. 14.11.2014.
• Radiohaastattelu: Kempeleen pahoinpitelyn tulkinta
laajeni sosiaalisen mediaan. YLE. Alueuutiset. TV &
radio 27.10.2014.
• Radiohaastattelu: Radio Nova, 11.2.2014.
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• Radiohaastattelu: Taloussanomat. Nuorten syrjäytymisessä teot eivät ole puheiden tasolla. 26.6.2014.
http://www.taloussanomat.fi/kotimaa/2014/06/26/
nuorten-syrjaytymisessa-teot-eivat-puheiden-tasolla/20148573/12
• Radiohaastattelu: YLE - radiohaastatteluja 2 kpl keväällä 2014
• Radiohaastattelu: YLE Radio 1 Ajantasa, Etsivä nuorisotyö 22.1. 2014.
• Radiohaastattelu: Yle Radio1. Sytkärikö nuorisotyöntekijän tärkein työkalu? Eve Mantun kuriton
kokous. 17.5.2014
• Radiohaastattelu: Yle Uutiset/ Kotimaa ”Tutkija: Etsivää nuorisotyötä ei voi syyttää vaikka nuorisotakuu
rämpii” 22.1. 2014.
• Radiohaastattelu: Mistä syntyy paine saada naiset armeijaan? Ylen Ykkösaamu 3.2.2014.
• Radiohaastattelu: Ylex, Etusivu 11.2.2014. Haastattelu uusittu 16.2.2014 ohjelmassa Encore.
• Radiokeskustelu: Ajankohtainen Ykkönen: Väkivaltaiset nuoret (toimittaja Heikki Peltonen).
11.10.2014.
• Radiokeskustelu: Kultainen, kammottu nuoruus.
Tiedeykkönen (toimittaja Jari Vaara) Yle Radio 1,
13.6.2014.
• Radiokeskustelu: Ylen ykkösen Ajantasa, Uutispuntari (toimittaja Jakke Holvas), 8.8.2014
• TV-haastattelu: 10 kpl
• TV-haastattelu: Yle Uutiset 19.1.2014 (aiheesta kuntodoping)
• TV-haastattelu: Yle, Aamu-tv 11.2.2014.

Tieteelliset ja yhteiskunnalliset
luottamustehtävät
Yhteensä 51
• A-klinikkasäätiön Nuorten linkin ohjausryhmä (jäsen)
• Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen
(ESR, 2013-2014) työryhmä (asiantuntijajäsen)
• Avartti, nuoret sen tekevät, valtuuskunta (jäsen)
• EU32-jaosto (liikunta ja nuoriso), Opetus- ja kulttuuriministeriö (jäsen)
• Euroopan Komission ja Neuvoston European Knowledge Centre for Youth Policy (Suomen edustaja)
• Euroopan sosiologiyhdistyksen (ESA) Youth and generation -tutkimusverkoston johtoryhmä (jäsen)
• European Pool of Youth Researchers (Euroopan
unioni & Euroopan neuvosto) (Suomen edustaja)
• Helsingin hallinto-oikeus (Lastensuojelun asiantuntijajäsen)
• Helsingin nuorisoasiankeskuksen Hyvä vapaa-aika
-tutkimuksen ohjausryhmä (jäsen)
• Hyvä vapaa-aika –tutkimushankkeen ohajusryhmä
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(Helsingin nuorisoasiankeskus) (jäsen)
• Ihmisoikeusvaltuuskunta (jäsen)
• International Organization for Migration (IOM) Access-hankkeen ohjausryhmä (jäsen)
• Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyön ohjausryhmä (jäsen)
• Kalliolan nuoret johtokunta (jäsen)
• Kanneljärven opiston Ammattiohjaamisen toimielin
(jäsen)
• Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO: neuvottelukunta (jäsen)
• Kolmas lähde -ohjausryhmä (jäsen)
• Laadullinen terveystutkimus verkosto (LATE) (puheenjohtaja)
• Lapsuudentutkimuksen seuran hallitus (puheenjohtaja; jäsen)
• Lastenkulttuurikeskusten valtakunnallisen Taikalamppuverkoston asiantuntijatyöryhmä (jäsen)
• Nuori Kulttuuri -säätiön neuvottelukunta (jäsen)
• Nuorisolain valmistelutyöryhmä (opetus- ja kulttuuriministeriö) (jäsen)
• Nuorisotiedon kirjaston kirjastotoimikunnan (jäsen)
• Nuorisotutkimusseuran hallitus (tutkijaedustaja)
• Nuorisotutkimusseuran opinnäytekisan vuoden
2014 arviointiraati (jäsen)
• Nuorten Keskuksen nuorten hyvinvointi asiantuntijaryhmän (jäsen)
• Nuorten turvatalot, Suomen Punainen Risti (johtokunnan jäsen)
• Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen hallitus (jäsen)
• Onnettomuustutkintakeskuksen teematutkinta lasten kuolemat Y2012/S1 (kirjoittava tutkija)
• Piilosta näkyväksi -hanke (Koneen säätiö ja Kultti
ry) (jäsen)
• Savuton Suomi 2040 tieteellinen valiokunta (jäsen)
• Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä SOTERKO (osaohjelman jäsen)
• Sosiaalisen vahvistamisen kehittämishanke (Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY), ohjausryhmän
puheenjohtaja
• Suomen Akatemian hallitus (varapuheenjohtaja)
• Suomen kasvatuksen ja koulutuksen seuran hallitus
(jäsen)
• Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliiton (Suomen
Kasper) hallitus (jäsen)
• Suomen Lasten ja Nuorten Säätiö (asiantuntijaraati
& valtuuskunta)
• Suomen Pakolaisavun Kurvi-hankkeen ohjausryhmä (jäsen)
• Suomen Punaisen Ristin Ei rasismille! -hankkeen
ohjausryhmä (jäsen)
• Syrjinnän seurantaryhmä, Sisäasiainministeriö (jäsen)

LIITE B

• Tampereen yliopiston kasvatustieteellisen yksikön
johtokunta (jäsen)
• Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushankkeen koordinaatioryhmä (jäsen)
• Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushankkeen tutkimuksen
kehittämisryhmä (jäsen)
• Tiedon julkistamisen kulttuuritehdas Tiuku (jäsen)
• Tupakoimattomuuden edistäminen Puolustusvoimissa ohjausryhmän (jäsen)
• Tutkijaliiton hallitus (jäsen)
• Valtakunnallisen tyttötutkimusverkoston johtoryhmä (jäsen)
• Valtion koulukotien ja vankilan perheosaston johtokunta (jäsen)
• Valtion Nuorisoasian Neuvottelukunta (neuvottelukunta & arviointijaosto) (jäsen)
• Väestöliiton hallitus (jäsen)
• Yhteiskunnallisen arkistosäätiön valtuuskunta ja
hallitus (jäsen)

Muu tieteellinen ja yhteiskunnallinen
konsultointi
Yhteensä n. 180
• Global Partnership for Transforming Social Work
(GPTSW) -verkoston seminaariin 12–15.6.2014
Salisbury, Iso-Britannia. http://www.gptsw.net/
• Helsingin yliopiston SKY-tohtorikoulun seminaari
(ohjaus- ja kommentaattoritehtäviä)
• Ihmisoikeusliitto. Kunniaan liittyvän väkivaltahankkeen konsultointi.
• Jakautuuko Suomi -ohjelmakokonaisuuden valmistelu / työpajaosallistuminen. Koneen säätiö.
• Jokainen osaa auttaa -hanke (Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry.), ohjausryhmä (jäsen)
• LasKeTut-hankkeen tutkimuksen tukiryhmä (varajäsen)
• Masennuksen kokeneet nuoret työelämässä
(MANU)-hanke, ohjausryhmä (jäsen)
• Nuorisolain uudistamista pohtiva työryhmä / Nuorisotutkimusverkosto
• Nuorisotutkimusverkoston avoimet gradupäivät
(kommentaattoritehtäviä)
• Nuorisotutkimusverkoston avoin tutkijaseminaari
(kommentaattoritehtäviä)
• Nuorisotyö -lehden toimituskunta (jäsen)
• OKM:n LaNuKe-työskentely (konsultaatio osana
Nuorisotutkimusverkoston tutkijaryhmää)
• Sosiaalisen vahvistamisen palvelukokonaisuuden
kehittämistoiminta / Valtakunnallinen työpajayhdistys (TPY). Ideatyöryhmä (jäsen)
• Suomen Syöpäyhdistyksen nuorten terveyden edis-
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•
•
•
•
•
•
•

Opinnäytetöiden ohjaus
Yhteensä 18

tämishankkeen suunnitteluun liittyvää konsultointia
Etsivän katse- tutkimuksen tuloksiin liittyen.
THL:n kouluterveyskyselyn uudistustyö
Turun Nuorisoaseman Kosketuspinta-kehittämisprojektin ohjausryhmä (jäsen)
Vantaan Nicehearts (Konsultointi)
YLE Ajankohtainen kakkonen, taustahaastattelu
19.1. ja 20.1.2014.
Useiden toimittajan puhelinkonsultointia
Tilastotutkijan konsultoinnit ja nuoriin liittyvien tilastollisten taustatietojen välittäminen medialle
Tutkimusprofessori: 50 mediakonsultointia, 50 kansalaisjärjestökonsultointia, 20 eri ministeriöiden virkamiesten konsultaatiota ja 20 muuta konsultointia

Pro gradu -tutkielmat (8)
• Helsingin yliopisto, sosiaalipsykologia (2)
• Helsingin yliopisto, sosiaalityö (3)
• Helsingin yliopisto, sosiologia (1 )
• Oulun yliopisto, historia (1 )
• Oulun yliopisto, aate- ja oppihistoria (1)
Ohjatut / ohjattavat väitöskirjat ja
lisensiaatintyöt (10)
• Helsingin yliopisto, sosiaalipsykologia (1)
• Helsingin yliopisto, sosiologia (1)
• Helsingin yliopisto, erityispedagogiikka (1)
• Maanpuolustuskorkeakoulu (2)
• Tampereen yliopisto, Journalistiikka ja viestintä (1)
• Lapin yliopisto, sosiaalityö (2)
• Oulun yliopisto, kasvatustiede (väitöskirjan seurantaryhmä)(2)

Kansainväliset tutkijavierailut
Yhteensä 4
• Aaltonen, Sanna: Visiting academic, Victoria Institute/Victoria University, Melbourne, Australia, 27.11.–
17.12.2014
• Helmisaari Vappu ja Lähteenmaa Jaana (hallituksen
jäsen): Nuorisotutkimusverkoston toimintaa esittelevä vierailu kansainvälisessä nuorisotutkimustapaamisessa Lijot-organisaation ja ministeriön kutsusta,
Vilna, Liettua 15.–18.7.2014
• Salasuo, Mikko: Visiting Academic, Center for Cultural Studies, School of Humanities, Griffith University, Australia 8.1.2014–30.3.2014
• Vehkalahti, Kaisa: Visiting Academic, Tema Barn,
Linköpings Universitet, Sweden 3.2.–4.4.2014

Annettu opetus (luennot,
luentokurssit ym.)
Yhteensä 37
• Koulutuspäivä: Kuopion nuorisovaltuuston järjestämässä nuorten vaikuttajien Pikku PIIP tapaamisessa
5.4.2014.
• Kurssi: Etnografia tutkimusmenetelmänä, Kvalitatiivisten menetelmien työpaja, Helsingin yliopisto,
sosiaalitieteet, sosiaalipsykologia, yksi kurssin luennoitsijoista, syksy 2014.
• Kurssi: Nuoret ja liikunta, Lapsuus- ja nuorisotutkimuksen metodit, yksi kurssin luennoitsijoista, Helsingin yliopisto & YUNET, syksy 2014.
• Kurssi: Sosiaalityön kursseja, Helsingin yliopisto.
• Luennointi ja kehittämiskenttätyökierros: Kohdennettu nuorisotyö – mitä se on ja miten sitä arvioidaan?
Kohdennetun nuorisotyön palveluiden arviointikäytäntöjen kehittämispäivä. NTS yhteistyössä PohjoisSuomen, Lounais-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen,
Itä-Suomen, Etelä-Suomen ja Lapin aluehallintovirastojen kanssa. Yhteensä viisi koulutuspäivää paikkakunnilla: Oulu 11.9. Turku 22.9. Pieksämäki 23.9.
Hämeenlinna 25.9. Rovaniemi 6.10.2014.
• Luento, paneelikeskustelun vetäminen, työryhmien
ohjaus ja työskentelyn purku: Etsivän nuorisotyön
ammatillinen kehittäminen -hankkeen loppuseminaari. Nuorisotutkimusseura ja Länsi- ja Sisä-Suomen AVI. Tampere 21.1.2014.
• Luento: Epätavanomaiset siirtymät koulutuksessa,
Lapset ja nuoret yhteiskunnassa, Helsingin yliopisto
16.10.2014.

3. Opetus
Opinnäytetöiden arviointi
Yhteensä 12
•
•
•
•
•
•

LIITE B

Pro gradu -tutkielmien tarkastus
Aalto-yliopisto, Kuvataidekasvatus (1 kpl)
Helsingin yliopisto, kehitysmaatutkimus (1 kpl)
Helsingin yliopisto, sosiaalipsykologia (2 kpl)
Helsingin yliopisto, sosiaalityö (5 kpl)
Helsingin yliopisto, sosiologia (1 kpl)

Väitöskirjat

• Esitarkastus, Itä-Suomen yliopisto, sosiologia
• Esitarkastus, Lapin yliopisto, kasvatustiede
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• Luento: Etnografia terveyserojen tutkimusmenetelmänä – esimerkkinä armeija. Luentosarjassa ”Terveys, eriarvoisuus ja yhteiskunnallinen muutos”, Helsingin yliopisto, sosiologian laitos 10.11.2014.
• Luento: Etsivä nuorisotyö – Mistä alalla keskustellaan
ja kuinka etsivän nuorisotyön matalakynnyksiset palvelut vastaavat nuoren tuentarpeisiin? Lapsi-, nuoriso- ja yhteisösosiaalityön lähiopetusjakso. Turku, Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos 16.5.2014.
• Luento: Etsivä nuorisotyö – Ovatko alan matalakynnyksiset palvelut nuoren tuentarpeiden mukaisia?
Säilyykö matalakynnyksisyys palveluita arvioitaessa
ja kehitettäessä? Alueelliset etsivän nuorisotyönpäivät Pohjois-Suomen aluehallintoviraston nuorisotoimi, Oulu, 30.10. 2014.
• Luento: Etsivän katse tutkimuksen tuloksia. Osaava
nuorisotakuutoimija -koulutus. Verkoston toimijoiden työnkuvat ja vastuualueet nuorisotakuun totuttamisessa. Oulun ammattikorkeakoulu, kulttuurialan yksikkö 23.4.2014.
• Luento: Helsingin avoin yliopisto.
• Luento: Kosketuspinta-projektin arviointitutkimuksen tuloksia ja kehittämisterveisiä. Turun Nuorisoaseman suunnittelupäivä. Turun Nuorisoasema 4.6.2014.
• Luento: Koulu ja yhteiskunta. Kurssilla ”Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet”, Teak & SibA (Aalto-yliopisto) 12.11.2014
• Luento: Kuntodoping ja muita liikunnan ajankohtaisia ilmiöitä. Luentosarjassa ”Keho, liikunta ja urheilu”, Kuopion yliopisto, 21.3.2014.
• Luento: Lapsuudentutkimuksen perinteestä. Luentosarjassa ”Lapset ja nuoret yhteiskunnassa”, Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta 9.9.2014.
• Luento: Lasten ja nuorten oikeudet ja suojelu. Luentosarjassa ”Lapset ja nuoret yhteiskunnassa”, Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta 2.10.2014.
• Luento: Maahanmuuttajat ja sukupuoli. Helsingin
yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, 7.9.2014.
• Luento: Maltammeko kehittää matalan kynnyksen
palveluita matalakynnyksisinä? Sosiaalisen vahvistamisen kehittämistoiminnan ideatyöryhmä, päätösseminaari, Helsinki TPY, 27.5.2014.
• Luento: Miten terveyseroja voitaisiin kaventaa? Luentosarjassa ”Terveys, eriarvoisuus ja yhteiskunnallinen muutos”, Helsingin yliopisto, sosiologian laitos
17.11.2014.
• Luento: Monietnisyys ja kasvun haasteet nuoruudessa – näkökulmana sosiaalinen integraatio. Kurssilla
”Kasvun haasteet nuoruudessa”, Helsingin avoin yliopisto, 18.3.2014.
• Luento: Nuoret ja sukupuolitettu rasismi. Helsingin
avoin yliopisto, 20.8.2014.
• Luento: Nuoret, päihteet ja elämänhallinta. Matalan
kynnyksen palvelut nuorten tukena Kosketuspintaprojektissa. A-klinikkasäätiön Päihdetiedotusseminaari, Helsinki 3.6.2014.

LIITE B

• Luento: Nuori sukupolvi, rasismi ja tilakokemukset.
Turun yliopiston Porin yliopistokeskus, Maisemantutkimuksen oppiaine, 8.4.2014.
• Luento: Nuoriso- ja perhetutkimuksen risteyksiä.
Kurssilla ”Lapset ja nuoret yhteiskunnassa”, Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta 11.9.2014.
• Luento: Nuorten siirtymät aikuisuuteen ja sukupolvien väliset suhteet. Människan i livsperspektiv
-kurssi, Soc&Kom, HY 25.9.
• Luento: Perhe, etnisyys ja hierarkiat. Kurssilla ”Sosiaaliset sidokset: perhe- ja läheissuhteiden sosiologinen tutkimus”, Helsingin yliopisto, 1.12.2014.
• Luento: Rasisminvastaisen nuorisotyön voimauttavat käytännöt. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu,
ylempi amk-tutkinto, Kouvola 17.1.2014.
• Luento: Sosiaalinen ympäristö terveyserojen taustalla. Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos, sosiologia 6.10.2014.
• Luento: Sosiaalinen ympäristö terveyserojen taustalla. Luentosarjassa ”Terveys, eriarvoisuus ja yhteiskunnallinen muutos” Helsingin yliopisto, sosiologian laitos 6.10.2014.
• Luento: Sosiaaliset verkostot. Kurssilla ”Nuorten osallisuus käytännössä”, Tampereen yliopisto
6.10.2014.
• Luento: Tutkimuseettiset kysymykset historiallisten
aineistojen käytössä. Luentosarjassa ”Metodien maailma”, Oulun yliopisto 19.2.2014.
• Luentosarja (5 op): Interkulturell kommunikation.
Helsingfors universitet, 30.1.14–28.2.2014.
• Luentosarja (5 op): Introduktion till genusstudier. Social- och kommunalhögskolan, sociologi.
3.3.2014–15.5.2014
• Luentosarja (5 op): Knowledge and methods of
youth research, Helsingin yliopisto.
• Tanssi-liiketerapian ammattitutkintoon liittyviä ohjauksia.
• Verkkokurssi (5 op): Nuorisotutkimuksen uusia suuntauksia. YUNET-verkostoyliopisto 1.3–31.5.2014.

Muut opetuksen suunnitteluja kehittämistehtävät
Yhteensä 3
• Yunet-kurssien suunnittelu yhdessä yliopistolehtori
Tarja Tolosen kanssa.
• Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen perusopinnot
(25 op), Helsingin yliopisto. Opintokokonaisuuden
suunnitteluun osallistuminen. Vastaava opettaja:
Tarja Tolonen
• Sosiaaliset sidokset: perhe- ja läheissuhteiden sosiologinen tutkimus -kurssin suunnitteluun osallistuminen. Koordinaattori: Aino Luotonen.
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