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1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 2015
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. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta on koottu kolmeen laaja-alaiseen
painopistealueen, tiedon kenttään: 1) Sukupolvisuhteet, elämänkulku, siirtymät; 2) Nuorisotyö, nuorisotoiminta, nuorten palvelut; 3) Demokratia, yhdenvertaisuus, eriarvoisuus. Kyse on paitsi Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksellisesta ja tiedepoliittisesta linjauksesta, myös nuorisopoliittisen vaikuttamisen ajantasaisesta profiloinnista. Tiedon kentät kiteyttävät Nuorisotutkimusverkossa tehtävän
tieteellisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja yhteiskuntavastuun keskeisiä näkökulmia. Lisäksi kyse on
tutkijayhteisöllisyyden arvosta, jota tuetaan hankerajoja ylittävällä vuoropuhelulla.
Tutkimustoimintaa kehystävien tiedon kenttien ohella Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta piirtyy pysyvien tiedonkeruurakenteiden ympärille. Nuorisobarometri, Nuorten vapaa-aikakysely ja Nuorten elinolot -vuosikirja tarjoavat hyvät edellytykset pitkittäis- ja trenditiedon kokoamiselle. Lisäksi Nuorisotutkimusverkostossa käynnistyi vuonna 2015 laadullinen seurantatutkimus Nuoret
Ajassa. Laadullisen pitkittäistutkimuksen menetelmiä mallintavassa hankkeessa seurataan noin sadan
viidellä eri puolella Suomea sijaitsevalla paikkakunnalla asuvan nuoren elämänkulkua noin kymmenen vuoden ajan. Seurantatieto täydentää sekä tilastotietoa että laadullisia tapaustutkimuksia kooten
nuorten arjesta syventävää ja laaja-alaista tietoa. Tutkimustoimintaa, tiedonkeruurakenteita ja painopistealueita kuvataan luvussa 3. Tutkimus.
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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
tutkimusetiikkaa koskevien teemojen koordinoimiseksi Nuorisotutkimusseuran yhteyteen perustettiin vuonna 2015 Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta yhteistyössä Lapsuudentutkimuksen seuran ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kanssa. 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. Ensimmäisenä toimintavuonnaan toimikunta kokoontui
viisi kertaa ja antoi lausunnon kuuteen etupäässä järjestökentän tutkimushankkeista tulleeseen ennakkoarviointipyyntöön.

Nuorisotutkimuksen tieteellisen aseman vahvistaminen
Nuorisotutkimuksen tieteellisen aseman vahvistaminen on Nuorisotutkimusseuran keskeinen tehtävä. Vuonna 2015 tehtävää on toteutettu menestyksekkäästi monilla kentillä. Tieteellinen asema kytkeytyy tiiviisti Nuorisotutkimusseuran asemaan tietoon perustuvana yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Tästä tunnustuksena Nuorisotutkimusseuralle ja -verkostolle myönnettiin 6.11.2015 kansanvalistuksen Alfred Kordelinin palkinto. Kordelinin säätiön palkintoperusteluissa todettiin, että Nuorisotutkimusseura on onnistunut sekä tuottamaan ja välittämään akateemisesti korkeatasoista tutkimustietoa
että kokoamaan saman pöydän ääreen tutkijat, virkamiehet, nuorisotyöntekijät ja opettajat keskustelemaan nuorten asioista.
Tieteellisen ja yhteiskunnallisen asiantuntijaroolin toteuttamiseksi tarvitaan paitsi osaava henkilöstö, myös monipuoliset viestintärakenteet. Vuoden 2015 tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamistyön mahdollisuuksia avarrettiin erityisesti verkkoviestintää vahvistamalla. Sekä ulkoasultaan että
rakenteeltaan uudistunut verkkosivusto avattiin yleisölle vuoden 2015 lopussa. Uusi verkkosivusto
tarjoaa aiempaa avoimemmat sisäisen ja ulkoisen viestinnän puitteet sekä Nuorisotutkimusverkoston
että sen yksittäisten tutkimushankkeiden ja tutkijoiden tasolla.
Nuorisotutkimusverkoston yhteiskunnallisen vastuun vahvistamiseksi käynnistettiin huhtikuussa
2015 uudenlainen verkkokirjoitusten sarja, Näkökulma. Sarjassa avataan Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Näkökulmat
sisältävät paitsi uutta tietoa nuorista, myös politiikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia. Näkökulma on löytänyt nopeasti moniammatillisen lukijakunnan. Vuoden 2015 aikana Näkökulma -palstalla analysoitiin mm. Sipilän hallitusohjelman nuorisovaikutuksia.
Aktiivisen julkaisu- ja seminaaritarjonnan avulla Nuorisotutkimusseura tarjosi yhteiskunnalliseen keskusteluun nuorisotutkimuksellisia näkökulmia ja ajankohtaista tietoa, pyrkien tutkimuksen
ja yhteiskunnan eri kenttien vaikuttajien väliseen dialogiin. Julkaisutoiminnan tasolla Nuorisotutki4
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mus-lehden kehittämistyötä jatkettiin ja Nuorisotutkimusseura osallistui aktiivisesti julkaisufoorumihankkeeseen monitieteisen nuorisotutkimuksen aseman vahvistamiseksi tieteellisen julkaisemisen
kentillä.
Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston toimijat ovat sijoittuneet monipuolisesti keskeisiin tiedepoliittisiin asiantuntijatehtäviin. Näistä mainittakoon mm. Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallitus,
julkaisufoorumin arviointipaneeli, Suomen Akatemian hallitus sekä nuorisotutkimuksen ja -työn
professuuri Tampereen yliopistolla. Tämän lisäksi Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston toimijoita
on mukana merkittävissä yhteiskunnallisissa ja nuorisoalan ympäristöissä niin ministeriöissä kuin
kuntien, virastojen, järjestöjen ja säätiöiden toimielimissä. Kansainvälisistä nuorisopolitiikan ja -tutkimuksen asiantuntijaverkostoista mainittakoon eurooppalainen nuorisotutkijoiden verkosto (Pool
of European Youth Research PEYR), nuoria koskevan sähköisen tietokannan kokoamisesta vastaava
eurooppalainen nuorisotutkijaverkosto (European Knowledge Centre for Youth Policy EKCYP) ja eurooppalaisen nuorisotutkimuksen-, -politiikan ja -työn näkökulmia yhdistävä julkaisusarja (Perspectives of Youth). Kaikkia edellä mainittuja eurooppalaisia verkostoja koordinoidaan Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin yhteistyösopimuksen puitteissa.

1.2

ORGANISAATION KEHITTÄMINEN

Edellä mainittujen viestintää koskevien uudistusten ohella vuoden 2015 alusta otettiin käyttöön vuonna 2014 päivitetty Nuorisotutkimusseuran johtosääntö, joka kirkastaa edelleen hallituksen ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan ja työnjaon kehyksiä. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan
pitkäjänteisyyden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi perustettiin tutkimuksen johtoryhmä, jonka
tehtävänä on tutkimustoiminnan edistäminen ja tukeminen koko organisaation tasolla. Johtoryhmään kuuluvat Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Leena Suurpään lisäksi tutkimusprofessori Tommi Hoikkala, vastaava tutkija Mikko Salasuo, tutkijatohtori Elina Pekkarinen, tutkija Tomi
Kiilakoski ja tutkimuspäällikkö Kaisa Vehkalahti. Työhyvinvoinnin edistämiseen ja työssäjaksamisen
tukemiseen kiinnitettiin vuonna 2015 huomiota käynnistämällä tutkijoiden kollektiivinen työohjaus.
Näiden uudistusten ohella Nuorisotutkimusseurassa on pidetty huolta siitä, että työyhteisön institutionaaliset periaatteet ja käytännöt ovat mahdollisimman läpinäkyvät ja yhdenvertaiset. Taloushallinnon kokonaisuutta kehitettiin edelleen verkosto-organisaation projektirakenteen ja toimintamuotojen tukemiseksi.
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2 ORGANISAATIO
2.1

HENKILÖSTÖ JA TOIMITILAT

Nuorisotutkimusseuran henkilöstöön kuului vuoden 2015 alussa 29 työntekijää, joista 22 työskenteli
tutkijoina ja seitsemän tutkimus- ja taloushallinnon sekä julkaisu- ja seminaaritoiminnan tehtävissä.
Henkilöstö on lueteltu kattavasti toimintakertomuksen liitteessä Nuorisotutkimusverkoston toiminta
2015. Nuorisotutkimusseuran toimisto sijaitsee Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n vuokralaisena Allianssi-talossa Itä-Pasilassa (os. Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki). Toimisto muutti väistötiloihin
(Asemapäällikönkatu 7, 00520 Helsinki) elokuussa 2015 Allianssi-talon peruskorjauksen vuoksi. Lisäksi seura vuokrasi lisätilaa Nilsiänkatu 11:sta (Artlab) tutkijoiden työhuoneiksi. Oulussa toimivien työntekijöiden työpiste on sijainnut vuoden 2015 alusta Kastellin tutkimuskeskuksessa (Aapistie
1, 90230 Oulu). Näiden toimipisteiden lisäksi Nuorisotutkimusseuran tutkijoita työskenteli verkostomaisesti ympäri Suomea mm. Turussa, Kajaanissa ja Rovaniemellä. Nuorisotutkimusverkostossa
työskenteli säännöllisesti myös korkeakouluharjoittelijoita tutkimusavustajina sekä erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä.

2.2

YHDISTYS

Nuorisotutkimusseuran asioita hoitaa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallitus. Hallitus kokoontui
vuoden aikana seitsemän kertaa. Hallituksen puheenjohtajana vuonna 2015 toimi dosentti, VTT, yliopistonlehtori Antti Häkkinen (Helsingin yliopisto). Hallituksen muut jäsenet olivat (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa): Anu-Hanna Anttila (Antti Maunu), Pia Lundbom (Päivi Känkänen), Martti
Muukkonen (Sini Perho), Juha Nieminen (Eriikka Oinonen), Kari Paakkunainen (Jaana Lähteenmaa),
Anni Rannikko (Mirja Määttä), Anne-Mari Souto (Jussi Ronkainen) sekä Sirpa Tani (Eliisa Kylkilahti).
Nuorisotutkimusseuran kevätkokous järjestettiin Tieteiden talolla 20.5.2015 ja syyskokous Tampereella Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä 12.11.2015. Nuorisotutkimusseuran jäsenmäärä on tasaisesti
kasvanut, kuten alla oleva kuvio osoittaa. Vuoden 2015 lopussa Nuorisotutkimusseuralla oli 380 jäsentä.

Nuorisotutkimusseuran jäsenmäärän kehitys 1997–2015 (tiedot puuttuvat vuosilta 1999, 2000 ja 2004).
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2.3

TALOUS

Nuorisotutkimusseura ry sai yleisavustuksensa opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksiköstä
(vuonna 2015 noin 45 % kokonaisrahoituksesta). Yleisavustus käsittää mm. toistaiseksi voimassa
olevissa työsuhteissa olevan henkilökunnan palkkauksen sekä suuren osan julkaisu-, seminaari- ja
viestintätoiminnasta. Tämän lisäksi ulkopuolisen rahoituksen osuus oli huomattava (ks. kuvio alla).
Merkittävimpiä ulkopuolisia rahoittajia olivat vuonna 2015 Euroopan unioni, Suomen Akatemia,
opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualue ja kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, puolustusministeriö sekä erilaiset säätiöt.

Nuorisotutkimusseuran rahoitusrakenteen kehitys 1999–2015.

Vuonna 2015 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 on toiminut viime vuosina nuorisotutkimuksen alueellisen yhteistyön keskeisenä välineenä. Vuonna 2015 avoin tutkijaseminaari järjestettiin
Helsingin lisäksi Jyväskylässä ja Kuopiossa. Tutkijaseminaarin puitteissa jatkettiin myös avointen gradupäivien järjestämistä. Keväällä 2015 järjestettiin avoin gradupäivä Tampereella ja syksyllä Helsingissä yhteistyössä Hip-hop Suomessa: suuntaukset ja sukupolvet ‑tutkimusverkoston kanssa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston (nuorisotyön ja -politiikan
vastuualue) kanssa tehtävä moninainen yhteistyö koski vuonna 2015 mm. nuorisolain valmistelua.
OKM:n nuorisotyön ja -politiikan vastuualueen ohella yhteistyötä on tehty muiden valtionhallinnon
tahojen kanssa. Nuorisotutkimusverkoston liikuntatutkimuksen hankkeet tukivat horisontaalista
lähtökohtaa, jossa nuorisoasiat kytkeytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen
kanssa tehtävään yhteistyöhön. Joka toinen vuosi toteutettava nuorten vapaa-aikakysely tehtiin vuonna 2015 ensimmäistä kertaa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan
osaston kanssa. Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto toimi myös lasten mediakulttuurien tutkimusta
koskevan hankkeen rahoittajana. Oikeusministeriön kanssa vuoropuhelu jatkui demokratia- ja kansalaisvaikuttamisen kysymysten sekä syrjinnän seurannan kehittämisen kohdalla. Ulkoministeriön
suuntaan vuoropuhelu koski erityisesti Afrikka-tutkimuspainotusta sekä siihen liittyvää nuoriso- ja
kehityspolitiikan vaikuttamistyötä. Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa yhteistyötä on jatkettu mm.
lapsuuden, nuoruuden, lastensuojelun ja syrjäytymisen kysymyksissä, ja yhteistyö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa on ollut vuonna 2015 aktiivista. Puolustusministeriön kanssa tehtiin yhteistyötä ylisukupolvisen maanpuolustustahdon tutkimisessa. Vuoropuhelua vahvistettiin myös mm.
Lapsiasiavaltuutetun toimiston suuntaan, jonka kanssa valmisteltiin lapsia koskevaa systemaattisen
tiedonkeruun käynnistämistä.
Valtionhallinnon lisäksi keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet kunnat (mm. Kanuuna-verkosto), järjestöt (v. 2015 mm. Allianssi, Seta, Pakolaisapu, Ihmisoikeusliitto, Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura) ja säätiöt (mm. Koneen säätiö, Kordelinin säätiö, Suomen Punainen Risti, Suomen Lasten ja
Nuorten Säätiö, Cupore). Tutkimuseettisten kysymysten ja tutkimuseettisen toimikunnan perustamisen teemoissa on tehty aktiivista yhteistyötä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ja Lapsuudentutkimuksen seuran kanssa. Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan kanssa tiivistettiin yhteistyötä.
Globaaleja liikkuvuusteemoja on käsitelty mm. CIMOn kanssa, jonka luottamuselimiin Nuorisotutkimusverkoston henkilökunnan jäsenet ovat vuosien ajan kuuluneet.
Nuorisotutkimusseura tukee harkinnanvaraisesti itsenäisiä tutkimusverkostoja, joiden aihepiirit
kytkeytyvät läheisesti nuorisotutkimukseen. Vuonna 2006 perustettu Tyttötutkimusverkosto sekä
vuonna 2014 perustettu Hip-hop Suomessa: suuntaukset ja sukupolvet ‑alaverkosto ovat jatkaneet
aktiivista toimintaa vuonna 2015. Tapahtumista mainittakoon kansainvälinen tutkijakoulu Hip Hop
Studies: North and South Conference Helsingissä 19-20.11.2015.
8
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3.1

NUORISOTUTKIMUSVERKOSTON SÄÄNNÖLLINEN TIEDONKERUU

Nuorisotutkimusverkosto tuottaa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtion nuorisoasiain
neuvottelukunnan kanssa vuosittaisen Nuorisobarometrin. Vuoden 2015 Nuorisobarometrin Arjen
jäljillä teemana oli nuorten arjenhallinta. Nuorisobarometrien etukäteen sovittavat kattoteemat (osallisuus 2013, yhdenvertaisuus 2014 ja arjenhallinta 2015) ovat noudattaneet lapsi- ja nuorisopolitiikan
kehittämisohjelman 2012–2015 teemakokonaisuuksia, ja niiden avulla on vahvistettu ohjelman toteutumisen seurannan tietopohjaa.
Vuonna 2015 jatkettiin Nuorisobarometrin kehittämistä nuorisopoliittisen ja nuorisotyön kehittämisen välineenä vuonna 2014 toteutettujen asiantuntija-arvioiden pohjalta. Nuorisobarometrien seurantatehtävän vahvistamiseksi on laadittu 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 on lisätty 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 on toteutettu vuodesta 2014 lähtien
vertaisarviointikäytäntöä. Vuonna 2015 otettiin tulevan Nuorisobarometrin suunnitteluun aiempaa
vahvemmin nuoret, joiden kommenttien perusteella on valmisteltu vuoden 2016 tulevaisuusaiheista
barometria. Barometrin muista uudistuksista mainittakoon infograafien muotoon tehty tiivistelmä
barometrin keskeisistä tuloksista. Nuorisobarometrista julkaistiin myös englanniksi käännetty tiivistelmä, mikä laajentaa teoksen lukijakuntaa ja mahdollistaa yhteistyön kansainvälisempien nuorisokyselytutkimusten toteuttamisessa.
Julkaisusarjoina joka vuosi toteutettavan Nuorisobarometrin ja joka toinen vuosi toteutettavan
Nuorten vapaa-aikatutkimuksen valmistelua koordinoidaan aiempaa tiiviimmin siten, että ne muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Vuoden 2015 vapaa-aikakyselyn teemana oli media
nuorten arjessa.
Kvantitatiivisten tiedonkeruuinstrumenttien ohella Nuorisotutkimusverkostossa on käynnistetty
laadullinen seurantatutkimus, jonka tavoitteena 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.
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3.2

TUTKIMUKSEN PAINOPISTEALUEET

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta tehdään laajuudeltaan ja kestoltaan vaihtelevissa tutkimushankkeissa, joissa työskentelee vuosittain noin 20–25 tutkijaa. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta rakentuu kolmen laaja-alaisen painopistealueen, niin kutsutun tiedon kentän, ympärille.
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

Kuvio havainnollistaa tiedon kenttien keskinäissuhdetta sekä niitä kehystäviä Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan lähtökohtia. Tutkimushankkeet
ja niissä työskentelevät tutkijat tekevät yhteistyötä näiden painopistealueiden eri osa-alueilla.

Tiedon kentät ovat erityisen tärkeitä seuraavista tutkimuksen laadun, pitkäjänteisen tutkijayhteisöllisyyden sekä tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmista katsottuna.
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I Sukupolvisuhteet, elämänkulku ja siirtymät
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. Tiedon kenttää koordinoivat vastaava tutkija, dos. Mikko
Salasuo ja erikoistutkija, dos. Sinikka Aapola-Kari.
Vuonna 2015 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. Lisäksi painopistealueen näkökulmista ja teemoista toteutettiin seuraavia tutkimuksia:
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. Maanpuolustukseen 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 VTT, dos. Mikko Salasuo ja sitä rahoittavat
Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE) ja puolustusministeriön tutkimusosasto.
Hankkeen tutkijoina toimivat VTM Anni Ojajärvi ja VTM Tiia Tahvanainen.
Kasvava liikkuvuus ja nuorten eriytyvät elämänpolut – Sotienjälkeiset ikäluokat
1960–1970-lukujen suuren muuton kokijoina ja tekijöinä (2015–2016)
Hanke tarkastelee sitä, millaisia muutoksia niin kutsuttu suuri muutto aiheutti sotienjälkeisinä vuosina
syntyneiden ikäluokkien arjessa ja elämänkulussa sekä nuoruudessa elämänvaiheena. Sopeutumisen
ja sisällöllisten muutosten ohella tutkimus keskittyy siihen, miten nopea urbanisaatio ja liikkuvuuden kasvu rikkoivat agraarikulttuuriin liittynyttä elämänpolkujen pysyvyyttä ja miten elämäntavan
muutos sekä pakotti että antoi uusia mahdollisuuksia aiempaa yksilöllisemmän elämänkulun ja identiteetin rakentamiseen. Hankkeen tarkoituksena on tuoda suuren muuton ja liikkuvuuden tutkimusta
painokkaammin ruohonjuuritasolle, kohti yksilön arjen ja elämänkulun kvalitatiivista tarkastelua, ja
keskittyä samalla aiempaa vahvemmin nuorten erityisrooliin muuttoaallon ydinryhmänä. Tutkimuksen rahoittaa Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö. Hankkeen tutkijana toimii VTT Janne Poikolainen.
Kentiltä 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
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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.
Menestyjien elämänkulku – selittäviä tekijöitä huippu-urheilijoiden ja kulttuuriosaajien
elämässä (2011–2015) (Mihin polut johtavat?)
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 koota nuorten arjesta syventävää tietoa, jollaista massakyselyissä on vaikea tavoittaa. Hankkeessa hyödynnetään erilaisia laadullisia ja osallistavia 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. Vuonna 2015 seuranta käynnistyi viidellä eri puolilla Suomea sijaitsevalla paikkakunnalla
yhteistyössä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa. Nuoria tavoitettiin haastatteluihin ja tutkijapajoihin mukaan yli sata, joista valtaosa myös jatkanee seurannassa. Hanketta koordinoi erikoistutkija VTT, dos. Sinikka Aapola-Kari. Nuorisotutkimusverkostosta hankkeessa toimivat lisäksi FT Tomi
Kiilakoski, YTT Antti Kivijärvi, VTT, dos. Leena Suurpää, FT, dos. Kaisa Vehkalahti ja VTT Matilda
Wrede-Jäntti (HY/NTV). Itä-Suomen yliopistosta hankkeessa toimivat YTT, dos. Päivi Armila, YTT
Mari Käyhkö ja YTM Ville Pöysä, sekä Helsingin yliopistosta VTT, dos. Tarja Tolonen.
Nuorten sosiaalinen liikehdintä mediayhteiskunnassa
– Vertaileva tutkimus Helsingin ja Lontoon lähiöistä (2012–2014)
Konsortiohankkeessa tutkittiin nuorten sosiaalista liikehdintää nykypäivän mediayhteiskunnassa.
Hanke päättyi vuonna 2014, mutta sen raportointi jatkui vuonna 2015 mm. hankkeesta julkaistun
lyhytdokumentin muodossa. 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, British Council, Koneen säätiö.
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Sukupolvien väliset neuvottelut, sosiaalinen kontrolli ja sukupuolistettu seksuaalisuus
- GENESO (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), sekä syyskuusta 2015 lähtien lisäksi FT Anu Isotalo (Nuorisotutkimusverkosto) ja YTT
Antti Kivijärvi (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, muissa lähisuhteissa ja erilaisissa instituutioissa. 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. Painopistealue
järjestää työyhteisölle avoimia keskustelutilaisuuksia erilaisista kenttää koskevista aiheista. Tiedon kenttää koordinoivat tutkijatohtori, VTT Elina Pekkarinen ja tutkijatohtori, VTT Veronika Honkasalo.
Vuoden 2015 aikana toteutettiin seuraavia tutkimuksia tämän painopistealueen näkökulmista ja
teemoista:
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.
Ajolähtö: nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla (2015–2017)
Hankkeessa tarkastellaan nuoria aikuisia uuden työn markkinoilla. Ajolähtö viittaa pakkoon lähteä
kotiseudulta työn perässä sekä pakkoon luovia työmarkkinoilla, joilla yhä useammille on tarjolla vain
itsensä työllistämistä ja matalapalkkatöitä. Hanke tutkii journalismin, valokuvan ja etnografian keinoin taloudellisesti taantuvaan Kotkan ja Kouvolan alueelle jääneitä sekä sieltä Helsinkiin muuttaneita
18–35-vuotiaita aikuisia, jotka työskentelevät matalapalkkatyössä tai yrittäjämuotoisesti. Hanke kuuluu Koneen Säätiön rahoittamaan Jakautuuko Suomi? -ohjelmaan, joka pyrkii lisäämään ymmärrys13
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tä yhteiskunnan eriarvoistumisesta. Hankkeen aikana julkaistaan journalistisia reportaaseja Suomen
Kuvalehdessä ja herätetään keskustelua uuden työn pelisäännöistä valokuvan ja tutkimuksen voimin.
Hanketta johtaa Nuorisotutkimusseuran hallituksen jäsen, dosentti Anu-Hanna Anttila. Nuorisotutkimusverkoston tutkijoista hankkeessa toimivat VTT, dos. Päivi Berg, VTT, dos. Sanna Aaltonen,
VTT Hanna Ylöstalo ja VTM Vuokko Härmä. Hankkeessa työskentelee myös freelancetoimittaja
YTM Terhi Hautamäki ja freelancevalokuvaaja TaM Sami Perttilä.
Empowering the young generation: challenges and opportunities
in the triple transition SAHWA (2014–2016)
Nuorisotutkimusverkosto on mukana laajassa EU -rahoitteisessa tutkimushankkeessa (FP7), jossa
tutkitaan nuoria Egyptissä, Algeriassa, Libanonissa, Marokossa ja Tunisiassa moniulotteisesti. Hankkeessa tarkastellaan nuorten siirtymiä aikuisuuteen, työllisyyttä ja muuttoliikettä. Toisaalta tarkastellaan nuorisokulttuureja ja osallisuutta. Sukupuolinäkökulma on tutkimuksessa läpileikkaavana
teemana. Hankkeessa tuotetaan tieteellisiä artikkeleita, politiikkapapereita, dokumenttielokuva sekä
nettisanakirja Pohjois-Afrikan ja Itäisen Välimeren nuorista. Hanketta koordinoi Cidob – Barcelona
Centre for International Affairs ja sen tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa toimii VTT Sofia Laine.
Etniset suhteet vankila-arjessa – etnografinen tutkimus yhdenvertaisuudesta,
vankihierarkiasta ja selviytymiskeinoista (2015–2019)
Tutkimuksessa tarkastellaan suljettujen miesvankiloiden kulttuuria ja käytäntöjä aikana, jolloin ulkomaalaistaustaisten vankien osuus on lyhyessä ajassa kasvanut merkittävästi. Tutkimuksella tuodaan
tietoa muun muassa siitä, miten etnisyys näkyy vankilan vuorovaikutuksessa, miten yhdenvertaisuus
toteutuu vankilan arjessa ja mitä haasteita etnisten vähemmistöjen kasvu tuo vankeinhoitoon. Tutkimuksen aineisto kerätään etnografisin menetelmin kahdessa Etelä-Suomen vankilassa. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta tavoitteena on tuottaa murroksessa olevasta vankilainstituutiosta
tietoa, jota voidaan käyttää vankeinhoidon kehittämiseen ja erilaisten haasteiden ennakointiin. Tutkimuksen rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto. Hankkeen tutkijana toimii VTM Helena Huhta.
GENIND: Suivaantunut sukupolvi. Nuorisoliikkeiden tila, valta ja kulttuuri vuonna 2011
(2013–2015)
Tutkimushankkeen 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 tu14
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kemiseksi. 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. Hanke päättyi vuonna 2014, ja loppuraportti julkistettiin
alkuvuonna 2015. 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 maahanmuuttajataustaisten 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 YTT 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, joka koostuu 40 maahanmuuttajamiehen teemahaastatteluista. Yhteensä
hankkeessa haastatellaan siten lähes 300 nuorta miestä. 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 YTT 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. Hankkeen tutkijana toimii
VTM Helena Huhta.
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Nuoret ja 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).
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.
Pysäytetyt – Etnisen profiloinnin tilat, merkitykset ja käytännöt (2015–2018)
Hankkeessa selvitetään etnisen profiloinnin esiintymistä Suomessa: sen yleisyyttä, muotoja ja niitä
tulkintoja, joiden kautta etnisen profiloinnin kohteena olevat vähemmistöjen jäsenet ja poliisiviranomaiset asiaa tarkastelevat. Hankkeessa analysoidaan myös niitä käytäntöjä ja logiikkoja, jotka johtavat etniseen profilointiin. Hankkeen tavoitteena on tieteen, taiteen ja journalismin keinoin lisätä ymmärrystä ilmiöstä ja tuoda se yhteiskunnallisesti näkyväksi. Hanketta rahoittaa Koneen säätiö osana
Jakautuuko Suomi? -ohjelmaa. Hanketta johtaa dosentti Suvi Keskinen Turun yliopistosta. Nuorisotutkimusverkoston tutkijana hankkeessa on YTT Antti Kivijärvi.
Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa (2015–2016)
Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa on Seta ry:n ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT
ry:n kanssa toteutettava tutkimushanke, jossa kartoitetaan ja kehitetään päihde- ja mielenterveystyön
ammattilaisten valmiuksia kohdata seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia nuoria. Hankkeessa tutkitut ammattilaiset ovat kuntien ja järjestöjen palveluksessa olevia, nuoria työssään kohtaavia sosiaali- ja terveysalan sekä nuorisotyön ammattilaisia. Hankettä rahoitetaan OKM:n Lapsi- ja
nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta. Hankkeen johtajana toimii VTT, dos. Mikko Salasuo, tutkijana VTK Inka Sirén ja tutkimusavustajana VTM Noora Hästbacka.
Sukupuolten tasa-arvo, etnisyys ja seksuaalisuus: Monikulttuurinen seksuaalikasvatus
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa (2015–2018)
Hankkeessa tutkitaan seksuaalikasvatusta on monikulttuurisuuden näkökulmasta. Millä lailla kulttuuriset erot näkyvät pohjoismaisessa seksuaalikasvatuksessa entä millä tavoin ne pitäisi huomioida
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paremmin? Kenellä on oikeus määritellä, minkälainen seksuaalikasvatus on laadukasta ja miten näitä
käsityksiä värittävät näkemykset sukupuolten tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta? Tutkimusta varten
haastatellaan nuoria ja seksuaalikasvatuksen ammattilaisia ja analysoidaan käytössä olevia seksuaalikasvatuksen oppikirjoja ja seksuaaliterveyttä koskevia tilastoja Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia (henkilökohtainen tutkijatohtorin kolmivuotinen rahoitus) ja sen
tutkina toimii VTT Veronika Honkasalo.
Suomalainen huumekuolema 2012 (2015–2016)
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 VTT, dos.
Mikko Salasuo ja tutkimusavustajana VTK Inka Sirén.

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. Tiedon kenttää koordinoivat tutkija, FT Tomi Kiilakoski ja erikoistutkija, FT Anu Gretschel.
Vuoden 2015 aikana toteutettiin seuraavia tutkimuksia tämän painopistealueen näkökulmista ja
teemoista:
Barentsin alueen nuoruus ja nuorisotyö (2015)
Hankkeessa tutkitaan nuorten elinoloja ja sosiaalista osallisuutta Barentsin alueella. Hanke liittyy Suomen kauteen Barentsin euro-arktisen neuvoston puheenjohtajamaana 2013–2015. OKM:n nuorisotyön ja -politiikan vastuualueen kanssa yhteistyössä toteutettavan hankkeen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Barents Youth Cooperation Office, BYCO sekä Barents Regional Youth Council BRYC.
Hankkeen vastaavana tutkijana toimii FT Tomi Kiilakoski.

17

NUORISOTUTKIMUSSEURAN
TOIMINTAKERTOMUS 2015

Boost Your Possibilities! – Nuorisokeskukset kehittämässä liikkuvuutta ja kulttuurien
välistä oppimista: kansainvälistymisen vaikutukset (2015-2017)
Hanketta koordinoi Suomen nuorisokeskusyhdistys ry, ja se toteutetaan Suomen lisäksi Virossa ja Sloveniassa. Tutkimusosion tarkoituksena on kerättävien best practise -esimerkkien avulla selvittää millaisia
vaikutuksia kansainvälisillä aktiviteeteilla voi parhaimmillaan olla niin yksilö-, ryhmä, yhteisö- kuin yhteiskunnankin tasolla. Hanketta rahoitetaan Erasmus+ ohjelmasta (EU). Hankkeen tutkijoina toimivat
FT Anu Gretschel, FT Tomi Kiilakoski sekä tutkijat Sloveniasta (Tina Cupar) ja Virosta (Merle Linno).
I’ve - I Have Experienced - recognition of volunteering through peer support (2014–2015)
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.
Kaikki käy koulua -toiminnan arviointi- ja kehittäminen (2015–2016)
Kaikki käy koulua -hanke ja toimintamalli ovat Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen koordinoima nuorten koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ehkäisymalli, jota toteutetaan kouluissa nuorille suunnattuina kasvuryhminä monihallintokuntaisena tiimityönä. Toimintaa rahoittaa Helsingin
kaupunki ja toimintamallin kehittämistä levitettäväksi muihin kaupunkeihin tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Nuorisotutkimusverkosto toteuttaa toimintamallin arvioinnin, jossa pyritään
kehittävällä otteella sekä edelleen parantamaan mallin toimivuutta että tekemään näkyväksi sen aikaansaamia vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Hanketta rahoittavat Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Vastuututkijana toimii FT Anu Gretschel ja tutkijana VTM
Noora Hästbacka.
Keravan Tajua Mut! -toimintamallin käyttöön liittyvä arviointitutkimus (2015–2016)
Nuorisotutkimusverkosto toteuttaa Suomen itsenäisyyden rahaston Sitran toimeksiannosta Tajua
Mut! -liputusjärjestelmän Keravan pilotointiin liittyvän arviointitutkimuksen. Pilottihankkeessa kokeillaan Hollannissa kehitetyn liputusjärjestelmän soveltamista Suomen oloihin. Arviointitutkimus
on jatkoa Nuorisotutkimusseuran toteuttamalle Mikkelin Tajua Mut! -hankeen pilotoinnin arvioinnille. Tutkimuksen tavoitteena on nuorten, perheiden ja palvelua käyttävien toimijoiden näkemysten
selvittäminen järjestelmän toimivuudesta ja sen kehittämismahdollisuuksista. Arvioinnin toteutuksesta vastaavat VTM, tutkija Noora Hästbacka ja FT, erikoistutkija Anu Gretschel Nuorisotutkimusseurasta ja YTT, tutkimusjohtaja Jussi Ronkainen ja opinnäytetyöntekijä Sheela Ranta-Aho Mikkelin
ammattikorkeakoulusta. Tutkimuksesta vastaa VTT, dos. Leena Suurpää.
Kilpailun ja suorittamisen nettisukupolvi ryhmäpedagogisessa prismassa (2014–2016)
Hanke on jatkoa Tommi Hoikkalan ja Petri Pajun Apina pulpetissa -teoksessa esille nostettuun ehdotukseen ”(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 erityisesti Lahden ja Jyväskylän alueilla.
Hankkeen vastuututkijana toimii tutkimusprofessori, dos. Tommi Hoikkala.
18

NUORISOTUTKIMUSSEURAN
TOIMINTAKERTOMUS 2015

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
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 opetussuunnitelma (2015–2016)
Nuorisotyön luonteen kuvaamisen on nähty olevan yksi nuorisotyön kehittämiskohde. Kokkolassa
vuosina 2011–2014 toteutettu toimintatutkimus loi paikallisen opetussuunnitelman sekä yleisen mallin sille, miten nuorisotyötä kasvatuksellisena prosessina voidaan kuvata. Uudessa toimintatutkimuksen syklissä seurataan, kuinka hyvin mallinnus toimii muissa kunnissa. Tutkimuskuntina mukana
ovat Kokkolan lisäksi Hämeenlinna, Kouvola, Oulu ja Tornio. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Kokkolan kaupungin kanssa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on seurata, miten käsitykset eri nuorisotyön työmuodoista muodostuvat sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Hanketta rahoittaa OKM:n
nuorisotyön ja -politiikan vastuualue. Tutkijana toimii FT Tomi Kiilakoski.
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.
Pienten lasten mediakulttuurit (2015–2016)
Tutkimushankkeessa kartoitetaan ja kehitetään alle kouluikäisten lasten mediakulttuurien tutkimuksen
menetelmiä. Huomio on pienten lasten kokemustiedon keräämisessä, ja hanke lähestyy 3-6-vuotiaiden
lasten arkea ja vertaissuhteita päiväkodeissa sekä lasten kodeissa. Hankkeessa pyritään selvittämään sitä,
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millä tavoin lapset hyödyntävät ja käyttävät mediakulttuuria omassa arjessaan sekä keskinäisissä suhteissaan ja leikeissään. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen vastuullisena tutkijana
toimii FT Heta Mulari Nuorisotutkimusverkostosta. Lisäksi hankkeessa toimivat tutkijoina VTT Elina
Paju, YTT, KM Satu Valkonen, KM Saara Salomaaja tutkimusavustajana VTK Annukka Lehtikangas.
TENHO - Elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin (2015-2018)
TENHO-hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön Euroopan sosiaalirahastosta rahoittama yhteistyöhanke, jossa tehdään ilman koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten kanssa taidetoimintaa sirkus-, teatteri- ja elokuvataiteen keinoin kuudella eri paikkakunnalla. Nuorisotutkimusseura vastaa hankkeessa
tehtävästä tutkimuksesta. Tutkimuksessa tarkastellaan monimenetelmällisesti ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevien nuorten tukemista taidelähtöisin menetelmin, nuorten palvelu- ja ohjausverkostojen
suhdetta toimintaan sekä toiminnan vaikuttavuutta. Hankkeen osatoteuttajia ovat Vaara-kollektiivi,
Pirkanmaan elokuvakeskus, Oulun Tähtisirkus, Sirkus Magenta ja Varkauden teatteri, jotka tavoittavat hankkeen kolmivuotisen toiminnan aikana noin 550 nuorta ja toimivat tiiviissä yhteistyössä kunnan nuorisotakuutoimijoiden kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun ja
Suomen lasten ja nuorten säätiön kanssa. Mukana olevat kunnat (Helsinki, Vantaa, Varkaus, Kajaani,
Oulu ja Tampere) osallistuvat myös hankkeen rahoitukseen. Tutkijana toimii TaM Fanny Vilmilä.
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.
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.
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3.3

NUORISOTUTKIMUKSEN OPINNÄYTETYÖPALKINTO

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinnot (vuoteen 2012 asti gradupalkinto) jaetaan vuosittain
ansioituneista nuorisotutkimuksellista pro gradu -tutkielmista ja ammattikorkeakoulujen
opinnäytetöistä. AMK-sarja jakaantuu vuorovuosina perustutkinnon ja ylemmän amk-tutkintojen
opinnäytteiden arviointeihin ja vuonna 2015 oli vuorossa perustutkinnon opinnäytteet.
Palkinnot jaettiin Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä Tampereella 13.11.2015 Kilpailuun jätettiin
ennätykselliset 44 pro gradua ja 25 amk-perustutkinnon opinnäytettä. Osallistujamäärä päihitti
aiemman ennätyksen vuodelta 2014, jolloin kisaan osallistuttiin 51 työllä.
Gradusarjan voitti Emilia Kukkolan työ Nuori pahantekijä – Alaikäiset kuritushuonevangit 1800-luvun lopulla (Helsingin yliopisto, Suomen ja Pohjoismaiden historia) ja AMK-perustutkintojen opinnäytteiden sarjan Hanna Ruususen työ ”Kun on se läheisten tuki ja se turva siinä, niin sitten on itellään hyvä
olla. Ja sitten, kun niillä on hyvä olla, niin sitten se on vielä helpompaa.” – Nuorten aikuisten hyvinvointi
heidän kuvaamanaan (Lahden ammattikorkeakoulu, sosiaalipedagogisen aikuistyön 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. Tiede-sarjalle ja lehdelle myönnettiin keväällä 2015 Tieteellisten seurain valtuuskunnan uusi vertaisarviointitunnus, ja Nuorisotutkimusseura kustantajana
on sitoutunut noudattamaan sen käytölle asetettuja ehtoja.
Julkaisuista tiedottamista ja niiden markkinointia kehitettiin: mainostilaa ostettiin etenkin pienistä
tiede- ja kulttuurilehdistä, esim. Voima-lehdestä, verkkolehti Mustekalasta ja Basso Median verkkosivuilta. Julkaisuja myytiin suoraan toimistolta, verkkokaupan kautta, Turun ja Helsingin kirjamessuilla
sekä tieteellisissä tapahtumissa.
Nuorisotutkimusseura osallistui vuonna 2015 ensimmäistä kertaa omalla osastollaan Helsingin
kirjamessuille, kun aiemmin seura esitteli julkaisujaan osana Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton osastoa. Kokemukset omasta, erillisestä osastosta olivat myönteisiä. Kirjat saivat paremmin näkyvyyttä kuin lehtiosaston kautta, ja Nuorisotutkimusverkoston tutkijoilla oli osastolla omat esittäytymisvuoronsa.
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 Juveneskirjakaupassa. Juvenes-kirjakaupan toiminta kuitenkin päättyi vuonna 2015, ja sitä myöten Nuorisotutkimusseuran laajin kirjakauppanäkyvyys keskittyi Helsinkiin. Uusimpia englanninkielisiä kirjoja
myytiin vielä alkuvuodesta 2015 Amazon.uk.co-verkkokaupassa osana Tieteellisten seurain valtuuskunnan järjestämää pilottihanketta. Amazon muutti kuitenkin ehtojaan sellaisiksi, että niiden toteuttaminen oli Tiedekirjalle käytännössä mahdotonta, ja Tiedekirja päätti luopua pilottihankkeesta.
Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan julkaisutoimikunnan, Nuorisotutkimus-lehden toimituskunnan sekä lehden päätoimittajan kaksivuotinen toimikausi 2015–2016 alkoi tammikuussa 2015.

4.1

NUORISOTUTKIMUSVERKOSTON JULKAISUSARJAT

Julkaisutoiminta jatkui vuonna 2015 vilkkaana yhä useampien tutkijoiden tarjotessa verkostolle nuorisotutkimusaiheisia tutkimuksiaan julkaistavaksi ja julkaisuyhteistyön moninaistuessa eri kustantajien
kanssa. Vuonna 2015 julkaistiin 11 painettua kirjaa ja 8 verkkojulkaisua, joista myös otettiin pieni painos. Kaksi aiemmin julkaistua kirjaa julkaistiin ilmaisina verkkoversioina. Lisäksi otettiin uusintapainokset Demokratiaoppitunti ja Kehittyvä nuorisotyö -kirjoista. Vuonna 2015 julkaistuissa teoksissa
painottuivat mm. metodologiset kysymykset, väitöskirjat ja yhdenvertaisuus. Suomalaista nuorisotutkimusta kansainväliselle yleisölle esittelevä englanninkielinen artikkelikokoelma toimitettiin vuonna
2015 lähes valmiiksi. Tiede-sarjan artikkelien kuvaustietoja vietiin artikkelitietokanta Artoon.
Julkaisusarjoja oli kolme: Liike, Kenttä ja Tiede. Julkaisuyhteistyötä tehtiin aktiivisesti yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistamiseksi mm. Euroopan neuvoston, OKM:n, valtion nuorisoasiain
neuvottelukunnan, järjestöjen (Allianssi ry, Seta) sekä muiden kustantamoiden 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

NÄKÖKULMA-KIRJOITUSSARJA

Vuonna 2015 käynnistettiin uusi verkossa julkaistava kirjoitussarja, Näkökulma. Näkökulma avaa
Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi
ja kannanotoiksi. Tiiviit, yleistajuiset tekstit toimivat sillanrakentajina tutkimustiedon ja
yhteiskunnallisen keskustelun välillä. Marraskuussa 2015 käynnistyi osana Näkökulma-sarjaa Nuoruus
hallitusohjelmassa -kirjoitussarja analysoimaan Juha Sipilän hallitusohjelman nuorisovaikutuksia.
Teksteissä parikymmentä alansa tutkijaa pureutuu aiheeseen oman erityisalansa näkökulmasta. Vuonna
2015 ilmestyi 13 Näkökulmaa, joista seitsemän osana Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarjaa.
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5 KOULUTUS- JA OPETUSYHTEISTYÖ
Nuorisotutkimusseuran korkeakouluyhteistyö on keskeinen osa sekä nuorisotutkimuksen tieteellisen
aseman edistämistä että monitieteistä tutkijakoulutusta.
Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto, YUNET, on Nuorisotutkimusseuran aloitteesta perustettu 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 toimintaa ja edistää
opetusta tarjoamalla asiantuntijaresursseja.
Korkeakouluyhteistyötä on viime vuosina vakiinnutettu myös yhteistyösopimuksin. Tällainen sopimus on tehty Tampereen yliopiston (YKY) nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriohjelman
sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa. Nuorisotutkimusverkoston yliopistojen kanssa toteutettavat konsortiohankkeet tukevat osaltaan koulutus-, tutkimus- ja opetusyhteistyötä sekä Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden integroitumista yliopistojen opetustehtäviin.
Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston toimijat osallistuvat aktiivisesti yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten opetus- ja kehittämistehtäviin.
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.).
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6 SEMINAARIT
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.
Tieteellisten konferenssiosallistumisten, tutkijaseminaarien ja julkaisutilaisuuksien ohella Nuorisotutkimusverkoston tutkijat osallistuivat säännönmukaisesti kansallisin ja kansainvälisiin nuorisoalan ja yhteiskunnallisiin tilaisuuksiin tuoden koulutus- ja kehittämistoimintaan tutkimuksellista
näkökulmaa.
Nuorisotutkimusverkosto järjesti kesäkuussa 2015 kansainvälisen kesäkoulun, johon osallistui
pääasiassa suomalaisia ja australialaisia tutkijoita - professoreita, senioritutkijoita, tutkijatohtoreita
sekä maisteri- ja jatko-opiskelijoita. Kesäkoulu oli osa vahvaa yhteistyötä australialaisten nuorisotutkijoiden verkoston kanssa. Kesäkoulu oli osa Nuorisotutkimusverkoston kansainvälistymisstaregia ja
kansainvälisen vuoropuhelun painopistettä.
Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeiden ohjausryhmät koostuvat kansainvälisistä huippututkijoista. Verkosto kutsui vuoden 2015 aikana ulkomaisia nuorisotutkijoita Suomeen joko vierailuluennoitsijaksi tai verkoston tutkimushankkeiden edistämiseksi. Vierailuja koordinoitiin myös
yhteistyössä tieteellisten seurojen ja yliopistojen kanssa.

6.1

NUORISOTUTKIMUSPÄIVÄT 2015

Neljännettoista Nuorisotutkimuspäivät “Nuorisotyön ja tutkimuksen rajapinnoilla” järjestettiin marraskuussa 2015 Tampereella yhteistyössä Tampereen yliopiston nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen
oppiaineen sekä lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimusyksikkö PERLAn kanssa. Päivien pääteemana oli Nuorisotyön tutkimus, sekä nuoristyön ja tutkimuksen välinen yhteistyö. Tilaisuudessa juhlistettiin samalla suomalaisen nuorisotyön koulutuksen 70. juhlavuotta. Pääpuhujiin kuuluivat professori Dana Fusco (York College, New York) ja yliopisto-opettaja Juha Nieminen (TaY). Tieteellisen
toimikunnan puheenjohtajana toimi professori Päivi Honkatukia (TaY). Nuorisotutkimuspäivät keräsivät ennätykselliset 250 osallistujaa ja päivillä kokoontui 26 työryhmää. Päivillä järjestetyssä seuran
syyskokouksessa nimitettiin kaksi uutta kunniajäsentä, joiden nimittämisen myötä seura halusi kiinnittää huomiota nuorisotyön laadukkaaseen koulutukseen sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen
välisen vuoropuhelun tärkeyteen. Kunniajäseniksi nimitettiin emerita, nuorisotyön ja -tutkimuksen
lehtori Elna Hirvonen (Tampereen yliopisto) ja suunnittelija Pirjo Mattila (Helsingin kaupungin nuorisotoimi).

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 opis25
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kelijoita noin neljä kertaa vuodessa. Seminaareja on viime vuosina järjestetty yhteistyössä eri paikkakuntien yliopistojen kanssa, millä on haluttu vahvistaa nuorisotutkimusseuran toiminnan alueellista kattavuutta. Vuonna 2015 avoin tutkijaseminaari vieraili Jyväskylän yliopistossa ja Itä-Suomen
yliopistossa Kuopiossa. Helsingissä järjestettiin avoin tutkijaseminaari tyttötutkimusteemalla, yhteistyössä Tyttötutkimusverkoston kanssa. Tutkijaseminaarin puitteissa jatkettiin myös avointen gradupäivien järjestämistä. Keväällä 2015 järjestettiin avoin gradupäivä yhteistyössä Tampereen yliopiston
nuorisotyön ja -tutkimuksen oppiaineen kanssa kanssa avoimella teemalla. Syksyllä 2015 järjestettiin
hip hop -teemainen gradupäivä yhteistyössä Hip-hop Suomessa: suuntaukset ja sukupolvet ‑tutkimusverkoston kanssa.
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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.
Viestinnän kokonaiskoordinaation parantamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi seurassa aloitti
keväällä 2014 toimintansa viestintätiimi. Viestintätiimissä koordinoidaan lähitulevaisuuden viestintätarpeita sekä suunnitellaan ja toteutetaan pidempiaikaista suunnittelua ja valmistelua edellyttäviä
viestinnän sisällöllisiä ja teknisiä uudistuksia. Uudistusten yhtenä keskeisenä tavoitteena on edistää
Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston toimijoiden mahdollisuuksia ja edellytyksiä toimia aloitteellisina yhteiskunnallisina keskustelijoina nuoria koskevissa asioissa.
Läpileikkaavana viestinnän tavoitteena oli vuonna 2015 visuaalisuuden monipuolistaminen kaikessa viestinnässä. Vuonna 2015 toteutettiin laaja-alainen visuaalisen ilmeen uudistus. Verkkosivujen
ulkoasu uusittiin osana laajempaa sivujen kehittämishanketta. Myös Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan graafinen ilme uusittiin ja Näkökulma-kirjoitussarja lanseerattiin uusituin graafisin elementein.
Lisäksi visuaalisuuteen panostettiin muun muassa lisäämällä valokuvien käyttöä kaikessa viestinnässä. Tässä hyödynnettiin loppuvuonna 2015 käyttöönotettua omaa kuvapankkia.

7.1

SISÄINEN VIESTINTÄ

Keskeisiä kanavia työyhteisön sisäisessä tiedotuksessa olivat vakiintuneesti järjestettävät toimiston
viikkopalaverit ja kuukausittain järjestettävät koko työyhteisön tapaamiset (ns. matala-seminaarit).
Seuran hallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat jaettiin tiedoksi Nuorisotutkimusverkoston
henkilökunnalle; tällä taataan toiminnan läpinäkyvyys sekä mahdollistetaan vaikuttaminen yhteisiin
asioihin ja päätöksentekoon. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistui puhe- ja läsnäolo-oikeudella
työyhteisön edustajina kaksi tutkijaa ja kaksi hallintohenkilöstön edustajaa.
Nuorisotutkimusseuran kaltaisen verkostomaisen yhteisön luonne ja tiedonkulku edellyttävät toimivia sähköisiä kommunikaatiokanavia ja -käytänteitä. Seuran hallitukselle sekä Nuorisotutkimusverkoston tutkijoille ja toimihenkilöille on omat sähköpostilistansa. Hallituksella on käytössään oma
seuran verkkosivujen yhteydessä toimiva salasanalla suojattu tiedostopankkinsa, jonne muun muassa
hallituksen kokousten asiakirjat kootaan. Lisäksi koko henkilöstöllä on pääsy Nuorisotutkimusseuran verkkolevyille salattujen VPN-yhteyksien avulla, mikä mahdollistaa aiempaa avoimemman dokumenttien jakamisen henkilöstön keskuudessa.

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.
27
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Facebookissa jaettiin vuoden aikana lähes 200 päivitystä ja Twitterissä yli 160 twiittiä. Seuraajia oli
vuoden lopussa Facebookissa yli 1500 ja Twitterissä lähes 2500. Nuotta-sähköpostilistalla oli yli 500
tilaajaa ja jäsenlistalla noin 400.

7.3

ULKOINEN VIESTINTÄ

Nuorisotutkimusseuran tieteellinen ja yhteiskunnallinen asiantuntijarooli edellyttävät ammattitaitoista ja monikenttäistä tiedotustoimintaa, joka hyödyntää tehokkaasti sähköisen viestinnän tarjoamat
mahdollisuudet.
Sähköisten viestintävälineiden kehittämiseen on panostettu erityisesti vuonna 2015. Verkkosivujen ja sähköpostilistojen lisäksi seura hyödyntää aktiivisesti sosiaalisen median kanavia: Facebookia,
Twitteriä sekä Bambuseria tutkimustiedon levittäjänä ja Nuorisotutkimusseuran toiminnan tiedotuskanavana. Uusi Näkökulma-palsta täydentää Nuorisotutkimusseuran monipuolista ulkoista viestintää (ks. tarkemmin 4.3).
Nuorisotutkimusseuran verkkosivu-uudistuksen myötä Kommentti lakkautettiin. Kommentin
lakkautuksen taustalla on toimintaympäristön muutokset, joista merkittävin on sosiaalisen median
(esim. Facebook, Twitter) aseman ja roolin vahvistuminen verkkoyhteisöllisyydessä ja -tiedottamisessa. Kommentin Lukukokemus-palstasta järjestettiin vuonna 2015 lukijakysely, jonka myönteisten
tulosten perusteella päätettiin jatkaa palstaa verkkosivu-uudistuksen jälkeen osana Nuorisotutkimusseuran verkkosivuja. Vuonna 2015 julkaistiin 20 Lukukokemus-tekstiä.
Vuonna 2015 keskityttiin pitkälti tammikuun alussa 2016 julkaistujen uudistettujen verkkosivujen
kehittämiseen. Osana verkkosivu-uudistusta parannettiin myös tutkimuksen näkyvyyttä. Uusituilla
sivuilla jokaisella Nuorisotutkimusverkoston tutkijalla on oma profiilisivunsa ja hankkeilla omat sivunsa, joita tutkijat itse päivittävät. Uusilla verkkosivuilla tiedotetaan aiempaa laajemmin tutkijoiden
julkaisutoiminnasta paitsi Nuorisotutkimusverkoston omissa julkaisuissa, myös kansainvälisissä tiedelehdissä ja muissa julkaisuissa. Lisäksi uutuutena sivuilla on viestintävälineiden edustajille suunnattu mediapankki.
Tutkimuksista ja julkaisuista tiedotetaan verkkosivujen ja sosiaalisen median lisäksi muun muassa
messuilla, seminaareissa sekä alan ammattilehdissä. Mediatiedotuksessa hyödynnetään ePressi-tiedotejakelupalvelua.
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Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2015
TUTKIMUSHANKKEET (34)
• ACCESS, Active Citizenship: Enhancing political
participation of migrant youth (2014–2015, EU)
• AJOLÄHTÖ: nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla (2015-2017, Koneen Säätiön Jakautuuko Suomi? -ohjelma)
• Barentsin alueen nuoruus ja nuorisotyö (2015,
OKM)
• Boost Your Possibilities! – Nuorisokeskukset kehittämässä liikkuvuutta ja kulttuurien välistä oppimista:
kansainvälistymisen vaikutukset (2015–2017, EU)
• Empowering the young generation: challenges and
opportunities in the triple transition (2014–2016,
EU)
• Etniset suhteet vankila-arjessa – etnografinen tutkimus yhdenvertaisuudesta, vankihierarkiasta ja selviytymiskeinoista (2014–2019, Suomen kulttuurirahasto)
• GENIND: Suivaantunut sukupolvi. Nuorisoliikkeiden tila, valta ja kulttuuri vuonna 2011 (2013–2015,
Espanjan koulutus-, kulttuuri- ja urheiluministeriö)
• Hyvinvoiva sateenkaarinuori (2012–2014)
• Isältä pojalle ja takaisin – ylisukupolvinen maanpuolustustahto (2014–2015, Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta MATINE & Puolustusministeriön tutkimusosasto)
• I’ve – I Have Experienced – recognition of volunteering through peer support (2015–2016, Lunaria)
• Kentältä kabinetteihin (2014–2017, OKM: liikunnan
vastuualue)
• Keravan Tajua Mut! -toimintamallin käyttöön liittyvä arviointitutkimus (2015–2016, Sitra)
• Kilpailun ja suorittamisen nettisukupolvi ryhmäpedagogisessa prismassa (2014–2015, Nuorisotutkimusverkosto)
• Maahanmuuttajataustaiset nuoret toimeentulotuen
varassa – elämänpolkuja yhteiskunnan keskiöissä
ja marginaaleissa (2012–2015, Suomen Pakolaisapu
(RAY))
• Menestyjien elämänkulku (2011–2015, OKM: liikunnan vastuualue) (Mihin polut johtavat?)
• Migrant Men’s Well-Being in Diversity (2014–2015,
EU)
• Monitoimitalo nuorten toimintaympäristönä (2015,
OKM: nuorisotyön ja –politiikan vastuualue)
• Nuoret ajassa – laadullinen seurantatutkimus nuo-
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rista (2014–2016, OKM: nuorisotyön ja -politiikan
vastuualue)
Nuoret ja poliittisuus nyky-Afrikassa (2012–2016,
Suomen Akatemia, projektirahoitus)
Nuoret luukulla -palvelujärjestelmähanke (2014–
2015, OKM: nuorisotyön ja -politiikan vastuualue)
(Syrjäytymisen ehkäisy)
Nuoret työttömät liikuntapaikkojen käyttäjinä
(2013–2015, OKM: liikunnan vastuualue)
Nuorisotyön opetussuunnitelma (2015–2016, OKM:
nuorisotyön ja -politiikan vastuualue)
Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen (2013–2015, OKM: nuorisotyön ja -politiikan vastuualue)
Nuorten sosiaalinen liikehdintä mediayhteiskunnassa – Vertaileva tutkimus Helsingin ja Lontoon lähiöistä (2012–2014)
Pienten lasten mediakulttuurit (2015-2016, OKM)
(Lasten ja nuorten mediakulttuurin tutkiminen)
Positiomallin kehittäminen lasten ja nuorten syrjäytymisen tarkastelemiseksi (2013–2016, Suomen
Akatemia, tutkijatohtorin henkilökohtainen rahoitus)
Pysäytetyt – Etnisen profiloinnin tilat, merkitykset ja
käytännöt (2015–2018, Koneen Säätiön Jakautuuko
Suomi? -ohjelma)
Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa (2015–2016, OKM: Lapsi- ja nuorisopolitiikan
kehittämisohjelma)
Sukupolvien väliset neuvottelut, sosiaalinen kontrolli ja sukupuolistettu seksuaalisuus (2012–2016, Suomen Akatemia, projektirahoitus)
Sukupuolten tasa-arvo, etnisyys ja seksuaalisuus: Monikulttuurinen seksuaalikasvatus Suomessa, Ruotsissa
ja Norjassa (2015–2018, Suomen Akatemia, tutkijatohtorin henkilökohtainen rahoitus)
Suomalainen huumekuolema 2012 (2014–2016,
Hjelt-instituutti, Nuorisotutkimusverkosto & THL:n
Päihteet ja riippuvuus -osasto)
Taidot elämään (2013–2016, Suomen Lasten ja
Nuorten Säätiö & RAY)
TENHO – Elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin
(2015–2018, STM: Euroopan sosiaalirahasto)
Uppföljning Ung, ruotsinkieliset nuorisotyöpajat
(2014–2017, Svenska Kulturfonden & OKM)
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JULKAISUT (18)
• Nuorisotutkimus-lehti: 4 numeroa (päätoimittaja
Tomi Kiilakoski, toimitussihteeri Tanja Konttinen)
• Häkli, Jouni & Kallio, Kirsi Pauliina & Korkiamäki,
Riikka (toim.): Myönteinen tunnistaminen. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 171 / verkkojulkaisuja 90.
• Mustola, Marleena & Mykkänen, Johanna & Böök,
Marja Leena & Kärjä, Antti-Ville (toim.) Visuaaliset
menetelmät lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessa.
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,
julkaisuja 170.
• Kiilakoski, Tomi & Kinnunen, Viljami & Djupsund,
Ronnie: Miksi nuorisotyötä tehdään? Tietokirja
nuorisotyön opetussuunnitelmasta. Humanistinen
ammattikorkeakoulu julkaisuja 5 & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 169.
• Poikolainen, Janne: Musiikkifanius ja modernisoituva
nuoruus ‒ populaarimusiikin ihailijakulttuurin rakentuminen Suomessa 1950-luvulta 1970-luvun alkuun.
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,
julkaisuja 168.
• Lepola, Outi: Toteutuvatko nuorten oikeudet? Oikeusperustainen selvitys nuorten elinoloista. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 88. Allianssi ry & Nuorisotutkimusseura ry.
• Huhta, Helena: ”Pitää pään kasassa työttömyysaikana”.
Liikunta työttömien nuorten arjessa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 167/
verkkojulkaisuja 87.
• Salasuo, Mikko & Piispa, Mikko & Huhta, Helena:
Huippu-urheilijan elämänkulku. Tutkimus urheilijoista 2000-luvun Suomessa. Nuorisotutkimusseura/
Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 166.
• Juvonen, Tarja: Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti
autonominen. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 165.
• Aaltonen, Sanna & Högbacka, Riitta: Umpikujasta oivallukseen. Tampere University Press & Nuorisotut-

•

•

•

•

•

•

•

•

kimusverkosto / Nuorisotutkimusseura ry, julkaisuja
164.
Ojajärvi, Anni: Terve sotilas! Etnografinen tutkimus
varusmiesten terveystajusta sosiaalisena ilmiönä.
Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura,
julkaisuja 163.
Kivijärvi, Antti: Etnisyyden merkityksiä nuorten vertaissuhteissa. Tutkimus maahanmuuttajataustaisten
ja kantaväestön kohtaamisista nuorisotyön kentillä.
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,
julkaisuja 162.
Häkkinen, Antti & Salasuo, Mikko: Salattu, hävetty,
vaiettu. Vastapaino & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto 2015. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 161.
Aaltonen, Sanna & Berg, Päivi & Ikäheimo, Salla:
Nuoret luukulla. Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen
ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja
160 / verkkojulkaisuja 84.
Myllyniemi, Sami (toim.): Ihmisarvoinen nuoruus.
Nuorisobarometri 2014. Nuorisotutkimusverkosto/
Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 159 / verkkojulkaisuja 83 & Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisuja 51.
Taavetti, Riikka & Alanko, Katarina & Heikkinen,
Lotte: Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke. Tulosten tiivistelmä. Nuorisotutkimusverkosto/
Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 158 / verkkojulkaisuja 82 & Seta-julkaisuja 26
Taavetti, Riikka: Olis siistiä, jos ei tarvis määritellä
– kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 81 & Seta-julkaisuja 24
Vilmilä, Fanny: Media + lapsi + kasvatus. Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 157/
verkkojulkaisuja 80.

TAPAHTUMAT (26)
• Julkistamistilaisuus: Sami Myllyniemi (toim.) Ihmisarvoinen nuoruus. Nuorisobarometri 2014. Korjaamo, Helsinki 6.3.2015.
• Avoin tutkijaseminaari Jyväskylässä 10.3.2015 yhteistyössä professori Terhi-Anna Wilskan kanssa.
• Youth activism in social movements in MENA and
Mediterranean countries, 25.3.2015, session in the
WSF Tunis 2015. ISA-RC 47 Social movements,
Finnish Youth Research Network, Center for Youth

• Julkistamistilaisuus: Riikka Taavetti: ”Olis siistiä, jos
ei tarttis määritellä”. Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus. Eduskunnan kansalaisinfo 29.1.2015
• Avoin Gradupäivä Tampereella 11.2. yhteistyössä
Tampereen yliopiston nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen oppiaineen kanssa
• Julkistamistilaisuus: Sanna Aaltonen, Päivi Berg ja
Salla Ikäheimo: Nuoret luukulla. Tieteiden talo, Helsinki 23.2.2015
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and Society Studies (JOVIS), Association Pontes Tunisie and research projects: GENIND & YoPo.
Nuorisotutkimusverkoston Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen -tutkimushankkeen workshop ”Tutkimustuloksia tunnuslukuhankkeesta” Seinäjoen Nuorisotyöpäivillä 15.–16.4.2015
Julkistamistilaisuus: Antti Häkkinen & Mikko Salasuo (toim.) Salattu, hävetty, vaiettu. Kuinka tutkia
piilossa olevia ilmiöitä? Kolmen sepän kirjakauppa,
Helsinki 27.4.2015
Aikamme pojat - Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään? Seminaari Helsingissä 07.05.2015 yhteistyössä
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan, Poikien Talon,
Setan Transtukipisteen, Lapsuudentutkimuksen seuran, Nuorisotutkimusverkoston ja Suomen Miestutkimuksen Seuran kanssa. Seminaari oli osa Miestutkimuspäiviä 2015.
Avoin tutkijaseminaari Helsingissä 12.5. yhteistyössä
Tyttötutkimusverkoston kanssa
Jatko-opiskelijasta tohtoriksi -keskustelutilaisuus
20.05.2015 Nuorisotutkimusseuran kevätkokouksen
yhteydessä. Keskustelijoina Anni Ojajärvi ja Antti
Kivijärvi.
Julkistamistilaisuus: Helena Huhta: ”Pitää pään kasassa työttömyysaikana”. Liikunta työttömien nuorten arjessa. Vanha ylioppilastalo, Helsinki 5.6.2015
Julkistamistilaisuus: Mikko Salasuo, Mikko Piispa ja
Helena Huhta: Huippu-urheilijan elämänkulku. Vanha ylioppilastalo, Helsinki 5.6.2015
Summer School: An intersection of different research
perspectives - A meeting place for networking, co-authoring and different methods. Suomalais-Australialainen kesäkoulu nuorisotutkimuksen tohtoriopiskelijoille Helsingissä 16.–19.6.2015, yhteistyössä
Griffith Universityn kanssa.
Revisiting Somali Identities – Addressing Gender,
Generation and Belonging. The 12th SSIA Congress
Helsingissä 19.–23.08.2015, yhteistyökonferenssi
Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.
Round table with senior researcher Indigo Willing
(Griffith University, Australia) Helsingissä 1.9.2015.
TUHTI2015 – Nuorisotyön osaaminen kohtaamisen
kentällä, Marttisten Nuorisokeskus 28.–29.09.2015.
Nuorisotutkimusseura osallistui päiviin yhteistyökumppanina.

• Julkistamistilaisuus: Tomi Kiilakoski, Viljami Kinnunen ja Ronnie Djupsund: Miksi nuorisotyötä tehdään? Tietokirja nuorisotyön opetussuunnitelmasta.
Nuorisokeskus Marttinen, Virrat 28.9.2015
• Etnisyys, väkivalta, tutkimus ja mediakeskustelu -paneelikeskustelu Helsingissä 7.10.2015, yhteistyössä
Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen kanssa.
• Avoin tutkijaseminaari Kuopiossa 22.10.2015 yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden
laitoksen kanssa
• Helsingin kirjamessut 22.10.2015:
- Janne Poikolainen: Musiikkifanius ja modernisoituva nuoruus. Haastattelijana Njassa.
- Marja Peltola: Kunnollisia perheitä. Haastattelijana Minna Säävälä. Tiedekirjan osasto, Helsingin kirjamessut 22.10.2015.
- Antti Kivijärvi: Etnisyyden merkityksiä nuorten vertaissuhteissa. Haastattelijana Matti Cantell. Tiedekirjan osasto, Helsingin kirjamessut
24.10.2015.
- Mikko Salasuo: Menestyneiden taiteilijoiden ja
huippu-urheilijoiden elämänkulku. Haastattelijana Antti Häkkinen. Tiedekirjan osasto, Helsingin kirjamessut 23.10.2015.
- Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja Tomi
Kiilakoski esiintyi Tiedepressiklubissa tiedelehtipaneelissa Helsingin kirjamessuilla 23.10.2015.
• XIV Nuorisotutkimuspäivät Nuorisotyön ja tutkimuksen rajapinnoilla Tampereella 12.-13.11.2015,
yhteistyössä Tampereen yliopiston Nuorisotyön ja
nuorisotutkimuksen oppiaineen ja Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLAn kanssa.
• Julkistamistilaisuus: Jouni Häkli, Kirsi Pauliina Kallio ja Riikka Korkiamäki (toim.) Myönteinen tunnistaminen. Tampereen yliopisto, Nuorisotutkimuspäivät 13.11.2015
• Avoin gradupäivä hip-hop teemalla 18.11.2015 Helsingissä, yhteistyössä Suomen hip-hop -tutkimuksen
verkoston kanssa.
• Hip Hop Studies: North and South conference 19.–
20.11.2015 Helsingissä, yhteistyössä Suomen hiphop -tutkimuksen verkoston kanssa.
• Selma symposium Telling Embodied Stories: Girlhood, Memory and Art. University of Turku,
11.12.2015. Nuorisotutkimusseura ja Tyttötutkimusverkosto osallistuivat seminaarin järjestämiseen yhteistyökumppanina.
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C) LAUSUNNOT (7)

D) KANSAINVÄLISET VIERAILUT
NUORISOTUTKIMUSVERKOSTOSSA (14)

• Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslain (36/1973) 11 a ja 11 b
§:n muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi
lasten päivähoidosta annetun asetuksen (239/1973)
6§:n 1 mom. muuttamisesta (varhaiskasvatusoikeuden ja henkilöstömitoituksen muuttaminen (Sosiaali- ja terveysministeriölle)
• Lausunto Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2016
”Eriarvoistuva koulu?”
• Lausunto Nuorisolain uudistamisesta 30.11.2015
• Lausunto ohjaus- ja kasvatusalan tutkintorakenneuudistukseen 20.10.2015
• Lausunto tupakkalain esityksestä (Sosiaali- ja terveysministeriölle), nuoriso- ja nuorisotyön tutkimuksen näkökulmasta
• Lausunto ja kuuleminen: HE 80/2015 vp Hallituksen
esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä
lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta. Eduskunta. 17.11.2015.
• Lausunto ja kuuleminen: HE 80/2015 vp Hallituksen
esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä
lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta. Sivistysvaliokunta. Eduskunta. 24.11.2015.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

32

Stefano Barone (Griffith University, Australia)
Andy Bennett (Griffith University, Australia)
Susan Bird (Griffith University, Australia)
Murray Forman (Northeastern University, USA)
Dana Fusco (York College, USA)
Ben Green (Griffith University, Australia)
Sarah Irwin (Leeds University, Iso-Britannia)
Anna Järvinen (Ruotsi)
Mads Krogh (Aarhus University, Tanska)
Lisa Nikulinsky (Griffith University, Australia)
Adele Pavlidis (Griffith University, Australia)
Johan Söderman (Malmö University, Ruotsi)
Indigo Willing (Griffith University, Australia)
Mardi Wilson (Griffith University, Australia)

NUORISOTUTKIMUSSEURAN
TOIMINTAKERTOMUS 2015

LIITE 1

Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden työ
numeroina
1. Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden julkaisut

2. Tutkimukselliset ja yhteiskunnalliset asiantuntijatehtävät ja vaikuttaminen

3. Opetus

33

NUORISOTUTKIMUSSEURAN
TOIMINTAKERTOMUS 2015

LIITE 1

1. NUORISOTUTKIMUSVERKOSTON
TUTKIJOIDEN JULKAISUT
Vertaisarvioidut artikkelit tieteellisissä
lehdissä ja kokoomateoksissa (23)

•

• Berg, Päivi: Sosiaaliset jalat ja vakava vapaa-aika. Lasten ja nuorten vertaissuhteiden merkitys liikuntaharrastuksissa. Nuorisotutkimus-lehti 33 (3-4), 88–101.
• Berg, Päivi & Peltola, Marja (2015) Raising Decent
Citizens – On Respectability, Parenthood and Drawing Boundaries. NORA – Nordic Journal of Feminist
and Gender Research 23(1), 36-51. http://dx.doi.org
/10.1080/08038740.2014.938116.
• Hakkarainen, Pekka & Karjalainen, Karoliina & Ojajärvi, Anni & Salasuo, Mikko (2015) Huumausaineiden ja kuntodopingin käyttö ja niitä koskevat mielipiteet Suomessa vuonna 2014. Yhteiskuntapolitiikka
80:4, 319-333.
• Högbacka, Riitta & Aaltonen, Sanna (2015) Refleksiivisyyden ulottuvuudet. Teoksessa S. Aaltonen & R.
Högbacka (toim.) Umpikujasta oivallukseen. Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Tampere: Tampere University Press & Nuorisotutkimusseura, 9-31.
• Jabberi, Fatma & Laine, Sofia (2015) Spaces of dialogue? The case of the World Social Forum Tunis
2013 from the perspective of young, local volunteers.
Global Studies of Childhood 5(2), 178-190.
• Kiilakoski, Tomi & Rautio, Pauliina (2015) Viivojen
jäljet. Piirtäminen aineiston tuottamisen menetelmänä. Teoksessa Mustola, M., Mykkänen, J., Böök,
M.-L. & Kärjä, A.-V. (toim.) Visuaaliset menetelmät
lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessa. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston
julkaisuja
170. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 77–88.
• Kiilakoski, Tomi & Tervahartiala ,Marika (2015) Taiteen osallisuus, osallisuuden taide – Tulkintoja taidelähtöisten menetelmien käytöstä koulussa. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2015.
• Kivijärvi, Antti & Ronkainen, Jussi (2015) Syrjinnästä
vapaita alueita? Etnisyys ja syrjintä nuorten tilakokemuksina. Teoksessa Sami Myllyniemi (toim.) Ihmisarvoinen nuoruus. Nuorisobarometri 2014. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorisotutkimusverkosto ja
Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 127–140.
• Laine, Sofia & Oinas, Elina & Suurpää, Leena & Levamo, Tiina-Maria & Lavila, Piia & Onodera, Henri
& Rantama, Minna (2015) Polyphonic Ethos in Team
Research: Lessons from the World Social Forum Tunis 2013. Teoksessa Allaste, Airi-Alina & Tiidenberg,
Katrin (toim.) ”In Search of …” New Methodological
Approaches to Youth Research. Cambridge: Cambridge
Scholars Publishing, 116–135.
• Laine, Sofia (2015)‘Embodied and Moral Methodo-

•

•

•

•
•

•

•

•

•
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logical Cosmopolitanism in Opposition to the Rise
of Neo-Nationalism: A Micro-Analytical Perspective’ in Ahponen, Pirkkaliisa & Harinen, Päivi &
Haverinen, Ville-Samuli (eds.) Dislocations - Methodological Nationalism, Transnational Realities, and
Cosmopolitan Dreams. Cham: Springer, 71–85.
Laine, Sofia (2015) Mikropolitiikka, globaali toiminta ja kinesteettinen kenttä. Kanssatodistajana
kahdessa vaihtoehtoisen globalisaation sosiaalisessa
koreografiassa. Teoksessa Arlander, Anette & Erkkilä, Helena & Riikonen, Taina & Saarikoski, Helena
(toim.) Esitystutkimus. Helsinki: Partuuna, 83–112.
Ojajärvi, Anni & Laukkanen, Tiia (2015) Varusmiespalvelus miesten omaelämäkerroissa. Kasvatus &
Aika, 2/2015, 18–31. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/
site/?lan=1&page_id=697
Pekkarinen, Elina (2015) Näkymättömiksi suojellut
lapset. Teoksessa Antti Häkkinen & Mikko Salasuo
(toim.) Salattu, hävetty, vaiettu - Miten tutkia piilossa
olevia ilmiöitä. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 161. Tampere: Vastapaino
& Nuorisotutkimusseura, 264–300.
Peltola, Marja (2015): Respectable families. Discourses
on family life, ethnic hierarchies and social positioning.
Ethnicities (online before print). http://etn.sagepub.
com/content/early/2015/05/19/1468796815587008.
abstract
Piispa, Mikko (2015) Taidemaailmassa vai taiteen
kentällä? Beckerin ja Bourdieun empiirisestä soveltamisesta. Kulttuurintutkimus 32(1), 28–40.
Salasuo, Mikko (2015) Tutkijat vastentahtoisten informanttien jäljillä. Teoksessa Antti Häkkinen & Mikko
Salasuo (toim.) Salattu, hävetty, vaiettu - Miten tutkia
piilossa olevia ilmiöitä. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 161. Tampere: Vastapaino & Nuorisotutkimusseura, 163–194.
Souto, Anne-Mari & Honkasalo, Veronika & Suurpää,
Leena (2015) Kuuntelemista, sanoittamista ja näkyväksi tekemistä – Tutkijat kiistellyn rasismin äärellä.
Teoksessa Antti Häkkinen & Mikko Salasuo (toim.)
Salattu, hävetty, vaiettu. Nuorisotutkimusseuran/
Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 161. Tampere:
Vastapaino & Nuorisotutkimusseura, 136-162.
Stokes, Helen & Aaltonen, Sanna & Coffey, Julia
(2015) Young People, Identity, Class and the Family. Teoksessa H. Cahill & J. Wyn (eds.) Handbook
of Childhood and Youth Studies. Singapore, Springer,
259–278.
Sumiala, Johanna & Suurpää, Leena & Hjelm, Titus
& Tikka, Minttu (2015) Studying youth in the media
city: multisited reflections. Teoksessa Reflections on
media education futures. University of Gothenburg:
The International Clearinghouse on Children, Youth
and Media, University of Gothenburg: Nordicom.
Suurpää, Leena & Sumiala, Johanna & Hjelm, Titus & TIkka, Minttu (2015) Studying Youth in the
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Streets of the Media City – Field notes on a Relational Perspective. In Observatorio (OBS) Special Issue
‘Media City – Spectacular, Ordinary and Contested
Spaces’, 177–191.
• Syrjäläinen, Eija & Jukarainen, Pirjo & Kiilakoski,
Tomi & Yrjänänen, Sari (2015) Koettu turvallisuus
lukiossa. Nuorisotutkimus-lehti 3–4/2015.
• Vehkalahti, Kaisa (2015) Muisti ja tunteet
1920–1930-luvulla syntyneiden naisten omaelämäkerrallisissa nuoruuskertomuksissa. Teoksessa
Parente-Čapková, Viola & Grönstrand, Heidi & Hapuli, Ritva & Launis, Kati (toim.) Nainen kulttuurissa, kulttuuri naisessa. Turku: k&h, 321–346.
• Vehkalahti, Kaisa (2015) Se virallinen tarina? Lastensuojeluarkistojen hiljaisuuksia. Teoksessa Häkkinen,
Antti & Salasuo, Mikko (toim.) Salattu, hävetty, vaiettu. Miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja
161. Tampere: Vastapaino & Nuorisotutkimusseura,
234–263.

•
•

•

•

•

•

Tieteelliset vertaisarvioimattomat artikkelit
(17)

•

• Aaltonen, Sanna (2015) Book review on H. Stokes
(2012) Imagining Futures: Identity Narratives and
the Role of Work, Education, Community and Family and H. Cuervo & J. Wyn (2012) Young People
Making it Work: Continuity and Change in Rural
Places, Young, vol 23, no. 1., 97-99.
• Aaltonen, Sanna (2015) Youth Researchers of the
World, Unite! Book review on J. Côté (2014) Youth
Studies. Fundamental Issues and Debates, Sosiologia
52 (4), 401–404.
• Berg, Päivi (2015) Kaverit ja vakava vapaa-aika.
Teoksessa Harinen, Päivi & Liikanen, Veli & Rannikko, Anni & Torvinen, Pasi (toim.) Liikutukseen asti:
Vaihtoehtoliikunta, nuoruus ja erottautumisen mieli.
Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 303. Jyväskylä: Liikunnan ja kansaterveyden edistämissäätiö
LIKES, 30–40.
• Junttila-Vitikka, Pirjo & Ronkainen, Jussi (2015)
Huomioita Tajua Mut! -toimintamallista kokeilun
alkuvaiheessa Mikkelissä. Teoksessa: Tajua Mut!
-toimintamallin opit Mikkelistä. Systeemi avaruudesta? Helsinki: Sitra, selvityksiä 88, 11–36.
• Kiilakoski, Tomi (2015) Luvut ja laadut. Nuorisotutkimus 33(1), 1–2. Pääkirjoitus.
• Kiilakoski, Tomi (2015) Toiminta ja mahdollisuusehdot. Nuorisotutkimus 33(2), 1–2. Pääkirjoitus.
• Pekkarinen, Elina (2015) Ketä kiinnostaa? - Lasten
ja nuorten syrjäytyminen. Kirja-arvostelu. Nuorisotutkimus 2/2015.
• Peltola, Marja (2015): Keskiluokkaisen minuuden

•

•

jäljillä. Kirja-arvio teoksesta Skeggs, Beverley: Elävä
luokka. Sosiologia 52 (3): 293–296.
Piispa, Mikko (2015) Jälleenrakennuksen talouspolitiikkaa ja käytäntöjä. Yhteiskuntapolitiikka 80(3),
304−306.
Piispa, Mikko (2015) Kohti tutkimusperustaista
urheilujärjestelmän kehittämistä. Liikunta & Tiede
52(2–3), 30–32. http://www.lts.fi/sites/default/files/
page_attachment/lt2-315_30-32_lowres_0.pdf
Piispa, Mikko (2015) Taiteen ja taidekasvatuksen
potentiaalista ja velvollisuuksista. Kasvatus & Aika
10 (2), 58–61. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/dokumentit/piispa__1006151756.pdf
Piispa, Mikko & Ansio, Heli & Houni, Pia & Käpykangas, Sari (2015) Osa-aikainen taiteilija? Vahvojen
kategorioiden välissä rakentuva hybridi-identiteetti.
Työelämän tutkimus 13(2), 151−157.
Poikolainen, Janne (2015) Musiikkifaniuden muutos
ja muuttumattomuus. Lectio Praecursoria, 7.8.2015.
Kasvatus & aika 4/2015, 72–76. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=738
Salasuo, Mikko (2015) Puhummeko eilisestä vai
huomisesta, kun puhumme lasten ja nuorten liikunnasta ja urheilusta? Näkökulma-artikkeli, Kasvatus
5/2015, 495–499.
Salasuo, Mikko & Hoikkala, Tommi (2015) Ochikobore” ya ”niito”-tachi [Outsiders: the forgotten youth
of a competition society?] In Noritoshi Furuichi &
Tuukka Toivonen (ed.) Kokka ga Yomigaeru Toki:
Motarazaru Kuni de Aru Finrando ga Nandomo
Saisei Dekita Riyuu. Tokio: Magazine House, 126141.
Vehkalahti, Kaisa (2015) Mihin kasvatuksen ja koulutuksen historiaa tarvitaan? Pääkirjoitus. Kasvatus
& Aika 2/2015, 3–5. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/
site/?lan=1&page_id=702
Vehkalahti, Kaisa (2015) Sota, muistamisen etiikka ja kasvatushistorian mahdollisuus. Pääkirjoitus.
Kasvatus & Aika 4/2015, 3–7. http://www.kasvatusja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=729

Tieteelliset monografiat (7)
• Aaltonen, Sanna & Berg, Päivi & Ikäheimo, Salla
(2015) Nuoret luukulla. Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä.
Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston
julkaisuja 160. Helsinki: Nuorisotutkimusseura
• http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/nuoretluukulla.pdf.
• Huhta, Helena (2015) ”Pitää pään kasassa työttömyysaikana” Liikunta työttömien nuorten arjessa.
Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston
julkaisuja 167. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.
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http://sahwa.eu/OUTPUTS/Publications/SAHWA-Background-Paper-BP02-Youth-Political-Engagement-in-Tunisia-Eg ypt-Algeria-Morocco-and-Lebanon (20.9.2015)
• Lepola, Outi (2015): Toteutuvatko nuorten oikeudet?
Oikeusperustainen tarkastelu nuorten elinoloista.
Helsinki: Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry ja
Nuorisotutkimusseura/ Nuorisotutkimusverkosto.
• Kiilakoski Tomi & Kinnunen Viljami & Djupsund
Ronnie; jälkisanat Nieminen Juha (2015) Miksi
nuorisotyötä tehdään? Tietokirja nuorisotyön opetussuunnitelmasta.
Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 169. Helsinki:
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja 5 &
Nuorisotutkimusseura.
• Piispa, Mikko & Salasuo, Mikko (2014) Taiteilijan elämänkulku. Tutkimus nuorista taiteilijoista
2000-luvun Suomessa. Nuorisotutkimusverkoston/
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 156. Helsinki:
Nuorisotutkimusseura.
• Salasuo, Mikko & Piispa, Mikko & Huhta, Helena
(2015) Huippu-urheilijan elämänkulku. Tutkimus urheilijoista 2000-luvun Suomessa. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 166,
tiede. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

• Pekkarinen, Elina & Aapola-Kari, Sinikka (toim.)
(2015): Nuoruus hallitusohjelmassa- kirjoitussarja.
Näkökulmia-verkkojulkaisu. www.nuorisotutkimusseura.fi
• Siurala, Lasse & Coussée & Suurpää, Leena & Williamson, Howard (2015) The history of youth work
in Europe - Relevance for today’s youth work and
policy. Volume 5. Strasbourg: Council of Europe.

Opinnäytteet (2)
• Kivijärvi, Antti (2015) Etnisyyden merkityksiä nuorten vertaissuhteissa. Tutkimus maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön nuorten kohtaamisista
nuorisotyön kentillä. Nuorisotutkimusverkoston/
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 162. Väitöskirja,
Itä-Suomen yliopisto.
• Ojajärvi, Anni (2015) Terve sotilas! Etnografinen
tutkimus varusmiesten terveystajusta sosiaalisena
ilmiönä. Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 163. Väitöskirja, Helsingin yliopisto.

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut (5)
• Kivijärvi, Antti & Peltola, Marja & Souto, Anne-Mari
(2015): Maahanmuuttajataustaisten nuorten onnistuneiden koulutussiirtymien tukeminen. Teoksessa Mirja Määttä & Anne Määttä (toim.): Parempia
ratkaisuja koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien
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• Laine, Sofia (2015) Virtuaalisen ja Fyysisen nuorisopolitiikan kohtaaminen. Nuorisotyö-lehti 6-7/2015,
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• Salasuo, Mikko (2015) Mitä tutkimustieto kertoo
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julkaisuja 161. Tampere: Vastapaino & Nuorisotutkimusseura.
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• Kivijärvi, Antti (2015) Nuoret miehet liikkeessä.
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• Aapola-Kari, Sinikka (2015): Nuoren pojan muotokuva. Arvio Boyhood-elokuvasta. Nuorisotyö-lehti.
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(5), 500–504.
• Kiilakoski, Tomi (2015) Se joka karkuun pääs? Nuorisotyö 4/2015, 18–21.
• Nieminen, Harri & Kivijärvi, Antti (toim. 2015)
Kiertoteitä. Maahan muuttaneet nuoret yhteiskunnallisten esteiden edessä. Helsinki: Into kustannus.
• Pekkarinen, Elina & Suurpää, Leena (2015) Yhteiskunnallinen vaikuttaminen edellyttää kollektiivisia
käytäntöjä. Tieteessä tapahtuu 6/2015.
• Peltola, Marja (2015): Arkisen monikulttuuriset suomalaiset perheet. Kasper (Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry:n jäsenlehti) 2015:2.
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(34)
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• Aaltonen, Sanna & Berg, Päivi & Ikäheimo, Salla
(2015) Nuoret luukulla. Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä.
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Yhteiskuntablogiikka 20.10.2015
https://blogi.thl.fi/web/yp/etusivu/-/blogs/ihmistenglobaali-liikkuvuus-on-mittava-nuorisoliike
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http://www.verke.org/ajankohtaista/viikon-nakokulma/item/530-nuoret-verkossa-ja-tutkimuksessa
Laukkanen, Tiia & Peltola, Marja & Suurpää, Leena (2015): Nuoruus vaaliohjelmissa: toimenpiteitä,
vaan ei toimintaa. Näkökulma 1, Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma1
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Outi Lepola & Venla Kokko: Nuoret poliittisina toimijoina – äänestäminen ei riitä. Näkökulma 5, Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto: http://
www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma5
Mäntylä, Niina & Kiilakoski, Tomi (2015) Nuorisotyö
norminpurkutalkoiden pyörteissä, kommenttitekstinä Gretschel, Anu. Nuorisotyö voi kadota nopeasti
– Suomi Iso-Britannian jalanjäljissä? Näkökulma 10,
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto:
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nen ja yleisseurojen mahdollisuudet. Kirjoitus Tampereen Pyrinnön P-Blogissa 18.6.2015.
http://tampereenpyrinto.fi/mikko-piispa-huippuurheilijaksi-kasvaminen-ja-yleisseurojen-mahdollisuudet/
Piispa, Mikko (2015) Karuselli pyörii Pihlajamäessä.
Arvio Karuselli-elokuvasta Sorbus-gallerian tiedotteessa.
http://sorbusgalleria.tumblr.com/post/120039971938/
karuselli-elokuvan-esiennakkonaytos-to-4-6
Piispa, Mikko (2015) Taide ja kulttuuripolitiikka hyvinvointivaltion jälkeisessä ajassa? Kirjoitus Mustekala-verkkolehden blogissa 26.10.2015.
http://mustekala.info/node/37568
Puuronen, Anne (2015) Monialainen nuorisotyö
tavoitteellisena kasvatustyönä. Nuorisotutkimuksen
verkkokanava Kommentti. http://www.kommentti.
fi/node/1083
Puuronen, Anne (2015) Kummasta päästä nuoruutta uudistuva nuorisolaki ottaa koppia? Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti. http://www.
kommentti.fi/node/1054
Suurpää, Leena (2015) Kenen lauluja laulat. Verkkokanava Kommentti.
Suurpää, Leena (2015) Oikeutta nuorille! TEM - Takuulla nuorista -blogi.
Suurpää, Leena (2015) Rättvisa åt ungdomar! TEM
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Taavetti, Riikka & Alanko, Alanko & Heikkinen,
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2. TUTKIMUKSELLISET JA YHTEISKUNNALLISET ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT JA VAIKUTTAMINEN
Kutsuesitelmät tieteellisissä konferensseissa
(16)
(Key note- ja plenaryesitelmät)

• Aaltonen, Sanna: Finders keepers…– finding and losing the meaningfulness of upper secondary education.
Kutsuttu alustus symposiumissa ‘Marketization and
Youth Culture in Nordic Upper Secondary Schools’,
Annual Conference of Nordic Educational Research
Association (NERA), Göteborg, Ruotsi, 4.3.2015
• Berg, Päivi: Ilmassa oli suuren sukupuolisyrjinnän
tuntua: keskustelua urheilun ja liikunnan syrjivistä
käytännöistä. Panelisti, Tampereen yliopiston yliop38
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pilaskunnan Naiskulttuuripäivillä, Tampereen yliopisto, 9.4.2015.
Berg, Päivi: Kuka pääsee mukaan? Onko nuorisoliikunta kaikille samalla tavalla mahdollista? Panelisti,
Liikunnan monimuotoistuvat tilat ja tavat -hankkeen päätösseminaarissa, Mikkelin ammattikorkeakoulu, 5.5.2015.
Berg, Päivi: Sosiaaliset jalat ja vakava vapaa-aika.
Kommenttipuheenvuoro Liikunnan monimuotoistuvat tilat ja tavat -hankkeen päätösseminaarissa,
Mikkelin ammattikorkeakoulu, 5.5.2015.
Hoikkala, Tommi & Laine, Sofia: Suomalaisen nuorisotutkimuksen traditio, vahvuudet, painopisteet,
katvealueet ja haasteet. Nuorisotutkimuspäivät,
Tampereen yliopisto, 13.11.2015
Kiilakoski, Tomi: Creating non-formal learning environments and processes in higher education. Key
note. Linking Learning Contexts: Exploring the potentiality of non-formal learning. University of Tallinn, 23.4.2015
Kiilakoski, Tomi: Respecting The Agency: Children
and The Young as Participants in Urban Cities. 1st International Children’s City Congress: “with the child,
for the child”. Invited lecture. Marmara University &
Marmara Municipalities Union. Istanbul, 11.4.2015
Pekkarinen, Elina: Kulttuuri lasten ja nuorten arjessa. Kulttuurit, hyvinvointi ja terveys - kehityksen
ja tutkimuksen uudet suunnat ja yhteistyö. Suomen
Akatemian tutkiva työpaja. Jyväskylä, 30.11.2015.
Salasuo, Mikko: Doing research in the intersection
of youth policies, national interests, and international publishing. Summer School: An intersection
of different research perspectives – A meeting place
for networking, co-authoring and different methods.
Helsinki, 16.-18.6.2015
Salasuo, Mikko: Doping Situation in Finland: Results
of National Population Survey 2014 and Qualitative
Remarks. 5th Nordic Conference on Appearance
and Performance Enhancing Drugs and Anti-Doping Work. Helsinki, 24.9.2015.
Salasuo, Mikko: Nykynuoret ja liikunta – mahdollinen vai mahdoton yhtälö? Liikuntatieteen päivät.
Jyväskylä, 10.6.2015.
Salasuo, Mikko: Recreational Drug use in Finland
in the 1960s: Peculiar mix of global and local. Youth
Culture History Symposium. Brisbane, Griffith University, 5.11.2015
Suurpää, Leena: Rethinking intergenerational solidarities in the youth work. Humakin järjestämä
kansainvälinen seminaari From Intercultural Encounters to Interprofessional Development. Helsinki, 12.2.2015.
Suurpää, Leena: Tietoaktivismi ja nuorisotutkimus. Päivi Harinen 60 -juhlaseminaari. Joensuu,
30.11.2015.
Vehkalahti, Kaisa: Institutional Gaze and Memory.

Dusting the Archives of Childhood. History of Children and Childhood – Current State of Knowledge,
Future Challenges. Linköpings Universitet, Tema
Barn, 6.11.2015.
• Vehkalahti, Kaisa: Lastensuojelun vaiettu historia.
Lastensuojelun tutkimuspäivät II. Lastensuojelun
jännitteet. Helsinki, 9.10.2015.

Muut tieteelliset esitelmät (40)
• Aaltonen, Sanna & Anttila, Anu-Hanna & Berg, Päivi & Hautamäki, Terhi & Perttilä, Sami: Määränpää
tuntematon. Nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla. Nuorisotutkimuspäivät. Tampere, 12.-13.11.2015.
• Aaltonen, Sanna & Berg Päivi: Affordances of welfare services for agency of young adults on the margins. 12th Conference of the European Sociological
Association ‘Differences, Inequalities and Sociological Imagination’. Praha, Tsekki, 25.-28.8.2015.
• Aapola-Kari, Sinikka & Vilmilä, Fanny: Osallistavat
menetelmät nuorten kanssa tehtävässä tutkimuksessa. Metodifestivaali 2015. Tampere, 19.8.2015.
• Berg, Päivi: Kentiltä kabinetteihin: Lasten ja nuorten
liikuntaharrastukset, perhe ja yhteiskuntaluokka.
Nuorisotutkimuspäivät. Tampere, 12.–13.11.2015.
• Berg, Päivi & Aaltonen, Sanna: Wendy, Peter and the
Lost Boys. The meanings of gender in the service encounters of young people and staff. Journal of Youth
Studies conference. Kööpenhamina, Tanska, 30.3.1.4.2015.
• Berg, Päivi & Lehtonen Kati: Kentiltä kabinetteihin: liikuntakulttuurin läpileikkaus, Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät. Helsinki,
12–13.2.2015.
• Gretschel, Anu: Evaluating the Responsiveness between Youth Work Services and the Needs of Young
People. Työryhmässä: Analysing and Developing
Youth Work: International Perspectives, Nuorisotutkimuspäivät. Tampere, 13.11.2015.
• Gretschel, Anu: Youth Guarantee – from the youth
point of view. Scientific Workshop: Personalisation
in youth services – still an untapped opportunity?
Mikkeli University of Applied Sciences, 6.10.2015.
• Huhta, Helena: Inmates with foreign backgrounds in
Finnish prisons – ethnographic research on equality,
unofficial hierarchies and coping strategies. Summerschool Helsinki, järjestäjinä Griffitin yliopisto ja
Nuorisotutkimusverkosto. Helsinki, 16.6.2015.
• Jabberi, Fatma & Laine, Sofia: Spaces of dialogue?
The case of the World Social Forum Tunis 2013 from
the perspective of young, local volunteers. Development Research Day 2015: Rethinking Responsibility
in Development: Contested Relations between Citizens, States and Corporations. University of Helsin39
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• Kiilakoski, Tomi & Kinnunen, Viljami: Constructing
a curriculum for youth work: reflections on a practice-based study. Nuorisotutkimuspäivät. Tampere,
13.11.2015
• Kivijärvi, Antti: Wild West. Young immigrants trying to establish school careers outside the Finnish
education system. Esitelmä ETMU-päivillä Rovaniemellä 22.10.2015.
• Laine, Sofia: Informant turning to young scholar:
south-north co-authorship as a result, method and
politics. Finnish Youth Research Network’s Summer
School. Helsinki, 17.6.2015.
• Laine, Sofia: Nobelin rauhanpalkinto ja Tunisian
politiikkakoulu: poliittisen vuoropuhelun mahdollisuuksista ja haasteista nuoriso- ja kehityspoliittisista näkökulmista. Nuorisotutkimuspäivät. Tampere,
13.11.2015.
• Laine, Sofia: Transnational ethnography on youth
political engagement in Tunisia, Egypt, Morocco,
Lebanon and Algeria – and beyond. Sosiologiapäivät. Helsinki, 5.3.2015
• Laine, Sofia: Tunisian (School of) Politics on the
Move. Transnational ethnography of change, transformations and mobility. “Youth on the Move”, Maynooth University, Ireland. 23.6.2015
• Laukkanen, Tiia: Inttielämää verkossa: varusmiesten
ylläpitämät blogit ja Youtube-videot. Sosiologipäivät
2015. Helsinki, 6.3.2015.
• Laukkanen, Tiia & Vilmilä, Fanny: Digitaalinen
performatiivisuus tutkimuseettisena kysymyksenä.
Nuorisotutkimuspäivät 2015. Tampere, 13.11.2015.
• Ojajärvi, Anni: Lifestyles of non-drinking youth in
Finland – youth subcultures as a supporter of positive health behavior, Youth Studies Summer School,
suomalaisten ja australialaisten nuorisotutkijoiden
kesäkoulu 16.-18.6.2015.
• Ojajärvi, Anni & Laukkanen, Tiia: Isältä pojalle ja
takaisin - ylisukupolvinen maanpuolustustahto. MATINE-tutkimusseminaari 2015. Helsinki, 18.11.2015.
• Pekkarinen, Elina: Avohuollon orientaatiot lastensuojelun huostaanottoasiakirjoissa. Lastensuojelun
tutkijaseminaari. Tampere, 29.5.2015.
• Pekkarinen, Elina: ”Huostaanottoasiakirjojen tutkimus”. Puheenvuoro lastensuojelun tutkimusseminaarissa 4.12.2015, Tampereen yliopisto.
• Pekkarinen, Elina: Lapsuudenperheen varjot nuorisobarometrin, huostaanottoasiakirja-aineiston ja
nuorten haastatteluiden valossa. Nuorisotutkimuspäivät. Tampere, 12 - 13.11.2015.
• Pekkarinen, Elina: ”’Ne vaan sano, että ota repullinen
vaatteita mukaan’ - nuorten aikuisten kokemuksia
lastensuojelun sosiaalityöstä”. Lastensuojelutiedon
jännitteet - konferenssi. Helsinki, 8-9.10.2015.
• Pekkarinen, Elina & Pösö, Tarja: At the Interface of
Voluntary and Involuntary Care Orders - Dynamics
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of Decision Making in Finland. European Conference for Social Work Research. Ljubljana, 22-24.4.2015.
Peltola, Marja: Eriarvoista vanhemmuutta? Maahanmuuttotaustaisten vanhempien puhetta kasvatuksesta ja kasvatusalan ammattilaisista. Sosiologi-päivät,
työryhmäesitys. Helsinki, 5.3.2015.
Peltola, Marja: Family life, sexuality and otherness.
Young people with immigrant background negotiating gender and sexuality in the family context. Journal of Youth Studies Conference, työryhmäesitys.
Kööpenhamina, 31.3.2015.
Peltola, Marja: Itsestäänselvä, problematisoitu perhe – miten nuoret puhuvat perheestä ja miten tätä
puhetta tulisi ymmärtää? Nuorisotutkimuspäivät,
työryhmäesitys. Tampere, 12.11.2015.
Peltola, Marja: Social positionings and discourses on
family life: Viewpoint of parents and children with
immigrant backgrounds in Finland. ESA - European
Sociological Association Conference, työryhmäesitys. Praha, 26.8.2015.
Piispa, Mikko: Artists in the “post-welfare state”
Finland. Outlines for a research. Helsinki Summer
School, 16.–18.6.2015.
Poikolainen, Janne: Dingo, musiikkifanius ja
1980-luvun murros. Historiantutkimuksen päivät.
Joensuu, 23.10.2015.
Poikolainen, Janne: Musiikkifanius ja modernisoituva nuoruus – Populaarimusiikin ihailijakulttuurin
rakentuminen Suomessa 1950-luvulta 1970-luvun
alkuun. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari.
Helsinki, 19.11.2015.
Poikolainen,
Janne:
Rethinking
the
sixties – The youth and the resistance to pop
music in Finland in the 1960s. Youth Histories Symposium. Brisbane, 6.11.2015.
Salasuo, Mikko (2015) Moraalipaniikki ja helpot
ratkaisut. Valtakunnalliset etsivän työn päivät 2015.
Espoo, 27.3.2015.
Salasuo, Mikko (2015) Terveyden edistämisen haasteet ja käytännön toteutus. Tampereen yliopisto, terveystieteen yksikkö, 2.10.2015.
Sirén, Inka: Sateenkaarinuorten kokemukset heteronormatiivisesta väkivallasta - valta, normit, toimijuus. Sosiaalipolitiikan päivät. Helsinki, 22.10.2015.
Sirén, Inka: Sateenkaarinuorten kokemukset heteronormatiivisesta väkivallasta - valta, normit, toimijuus. Nuorisotutkimuspäivät. Tampere, 13.11.2015.
Piispa, Mikko: Artists in the “post-welfare state”
Finland. Outlines for a research. Helsinki Summer
School, 16.–18.6.2015.
Vehkalahti, Kaisa: Fragile and Fragmented Histories:
Methodological and Ethical Issues in the Archival
Studies of Child Protection. Fragile Subjects. Childhood in Literature, Arts and Medicine, Turun yliopisto, 19.-20.8.2015.
Vilmilä, Fanny: Sietämisen sietokyky. Taiteellinen
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tutkimus ja kulttuurinen nuorisotyö. Nuorisotutkimuspäivät 2015. Tampere, 12.11.2015.
•

Esitelmät ammattiyhteisöille (64)

•

• Aaltonen, Sanna: Mistä puhumme kun puhumme nuorten syrjäytymisestä? Sukupolvinäkökulma
Alustus Ohjaamo-päivillä 24.3.2015, Helsinki
• Aaltonen, Sanna: Nuoret luukulla. Nuorten näkökulma palveluihin ja asiakkuuteen. Alustus Nuorten työpajatoiminnan strategiapäivässä, 13.4.2015, Vantaa
• Aaltonen, Sanna: Nuorten ohjaus ja verkosto. Alustus
Ohjaamo tuli – nyt tehdään! tilaisuudessa, 26.5.2015,
Helsinki
• Aaltonen, Sanna: Nuorten palvelut ja syrjäytyminen
nuorisotutkimuksen näkökulmasta’. Alustus Kuntoutussäätiön järjestämässä Kuntoutusakatemia – tilaisuudessa, 11.6.2015, Helsinki.
• Aaltonen, Sanna: Nuorten tarpeet ja muuttuvat tilanteet Nuoret luukulla –raportin näkökulmasta. Alustus Mitä tiedät Ohjaamosta? –päivillä, 28.4.2015,
Tampere.
• Aaltonen, Sanna: ”Siin on tosi pien aika päättää et
mihin sä lähet” – Nuorten näkökulma koulutussiirtymiin. Alustus Nivelvaiheen tehostetun opintojen
ohjauksen väliseminaarissa, 21.4.2015, Helsinki
• Aaltonen, Sanna: Valmennuksen uudet toimintaympäristöt – valmennettavien asema työmarkkinoilla.
Alustus Parik-säätiön järjestämillä Oktetti-päivillä,
2.10.2015, Kouvola.
• Aaltonen, Sanna: Verkostoyhteistyössä on voimaa.
Ohjaamon työpaja V. Voikkaa, 10.12.2015.
• Berg, Päivi: Esitelmä Nuoret luukulla -raportista.
Vantaan kaupungin nuorten työpajojen strategiapäivät 13.4.2015, Vantaa.
• Gretschel, Anu: Mittaamishaasteisiin vastaaminen ja
nuorisotyön tulevaisuus. Kokemuksia kotimaasta ja
Iso-Britanniasta. Nuorisotyön Etelä-Suomen tulevaisuusfoorumi, Suomen nuorisoyhteistyö - Allianssi
ry. 14.10.2015 Helsinki.
• Gretschel, Anu: Monialaiset verkostot lasten ja
nuorten hyvinvointia takaamassa - käytännöt ja yhteistyö. Aluehallintoviraston järjestämät koulutukset
6.2.2015 Rovaniemi, 10.4.2015 Jyväskylä, 24.9.2015
Seinäjoki ja 25.9.2015 Tampere.
• Gretschel, Anu: Youth Guarantee – Good
Practise and Worth of Recommendation?
Heart and Pain of the Big City – Nordic Big City
Conference, Malmö, Ruotsi 30.9.2015.
• Gretschel, Anu, Anne Puuronen & Pirjo JunttilaVitikka: Suosituksia nuorisotyön tunnusluvuiksi ja
muun muotoisiksi laadun osoittimiksi. Nuorisotyöpäivät. Seinäjoki 16.4.2015.
• Gretschel, Anu & Junttila-Vitikka,Pirjo & Puuro-
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nen, Anne (yhteisesitys) Tunnuslukuja rakentamassa. Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen
kehittäminen-hanke. Nuorisotyö
päivät, Seinäjoki
15-16.4. 2015
Hoikkala, Tommi: 16 kappaletta eri puolilla Suomea,
yksi Virossa.
Kiilakoski, Tomi: Hämähäkkimiehen viholliset ja
koulun oppiaineet - Kriittisiä näkökulmia koulun
oppimisympäristöihin. INNOSCHOOL 2020-seminaari. Heureka, Vantaa 17.9.2015
Kiilakoski, Tomi: Koulu on enemmän. Länsi- ja SisäSuomen avi. Kuinka ammatit kohtaavat koulussaseminaari. Jyväskylä 16.2.2015.
Kiilakoski, Tomi: Koulun ja nuorisotyön yhteistyö.
Kaupungin sisäinen koulutus. Espoon kaupunki 9.3.
Kiilakoski, Tomi: Lapsiystävälliseen kouluun. Lapsiystävällinen koulu. Suomen Unicerf ry. Lahti
11.5.2015
Kiilakoski, Tomi: Liikettä, liukua ja kasvatusta. Allianssi. Nuorisotyön Pohjois-Suomen tulevaisuusfoorumi. Oulu 7.10.2015
Kiilakoski, Tomi: Lukiolaiset osallisuuden kokijoina
ja tekijöinä. X valtakunnalliset lukiopäivät. Opetushallitus, Helsinki. 11.11.2015
Kiilakoski, Tomi: Maahanmuuttajaneuvosto ja
kunnallinen vaikutteminen. Oulun kaupunki. 23.24.6.2015
Kiilakoski, Tomi: Mikä nuorten elämässä on muuttunut 20 vuoden aikana? THL. Kouluterveyspäivät
22.9.
Kiilakoski, Tomi: Miten nuorisotyö auttaa nuoria
kukkimaan? Alueelliset nuorisotyön päivät. Lounais-Suomen aluehallintovirasto. Kauttua 19.5.2015
Kiilakoski, Tomi: Nuorten osallisuus kulttuuripalveluissa. Nuortenosasto – vertaisuutta, vastuuta ja
yhdessä tekemistä, Espoon kaupunki & Nuorten lähipalveluasiointiopas, Nuorten palvelut ry. Loppuseminaari. Espoo 20.5.2015
Kiilakoski, Tomi: Oppiminen ja digitaalinen kulttuuri. VESO-päivä. Inarin ja Sodankylän lukiot. Ivalo 22.8.2015
Kiilakoski, Tomi: Osaamisalueet tulevaisuuden nuorisotyössä. TUHTI 2015. Nuorisokeskus Marttinen,
Virrat 29.9.2015
Kiilakoski, Tomi: Osallisuus uudessa opetussuunnitelmassa. Kokkolan kaupunki. Osallisuus koulussa ja
opetuksessa-seminaari. Kokkola 23.9.2015
Kiilakoski, Tomi: Resursseja ja vuorovaikutuskulttuuria: onko osallisuus viime kädessä asenne? Ullan
aamukahvit. Lastensuojelun keskusliitto 6.3.2015.
Kiilakoski, Tomi: Toimintakulttuuri ja muutos. Kunnallisen opetussuunnitelman laatimisen koulutus.
Lahden kaupunki. 16.3.2015.
Kiilakoski, Tomi: Voimavaroja ja valintoja. Koulun ja
nuorisotyön yhteistyön käytäntö ja mahdollisuudet.
Ammatillisen etsivän nuorisotyön päivät. AMET ry.

NUORISOTUTKIMUSSEURAN
TOIMINTAKERTOMUS 2015

LIITE 1

Espoo 26.3.2015.
• Kivijärvi, Antti: Etninen moninaisuus nuorisotyön
näkökulmasta – mihin tulisi panostaa? Kurvi-hanke esimerkkinä yksilölähtöisestä otteesta. Luento Vantaan nuorisopalveluiden kehittämispäivänä
13.1.2015.
• Kivijärvi, Antti: Migrant Men’s Well-Being in Diversity - Alustavia havaintoja Suomessa kerätyistä tutkimusaineistoista. Alustus MiMen-tutkimushankkeen
kansallisessa asiantuntijatapaamisessa Helsingissä
5.3.2015.
• Kivijärvi, Antti: Nuorisotyö ja yhdenvertaisuus. Luento Setlementtiliiton nuorisotyön neuvottelupäivillä Helsingissä 20.8.2015.
• Kivijärvi, Antti: Rakkautta vai anarkiaa? Maahanmuuttajamiesten lähisuhteiden ja hyvinvoinnin yhteyksiä. Alustus Vantaan kaupungin monimies-verkoston tapaamisessa Vantaalla 2.11.2015.
• Kivijärvi, Antti: Viranomaiskohtaamisia maahanmuuttajanuoren näkökulmasta. Alustus Ohjaamopäivillä Lahdessa 24.9.2015.
• Kivijärvi, Antti & Nieminen, Harri: Mikä on tehokasta
kotoutumista? Alustus Suomen Pakolaisavun Kurvihankkeen loppuseminaarissa Helsingissä 5.11.2015.
• Laine, Sofia: Kuka meit tääl muka kuuntelee? Teatteri- ja keskustelutilaisuuden maanantaina 9.3. klo
13–16 Kansallisteatterin Pienellä näyttämöllä.
• Laine, Sofia: Keskustelutilaisuus Tunisissa 24.- 28.3.
järjestetyn Maailman sosiaalifoorumin (WSF) 2015
tuloksista. Suomen sosiaalifoorumi, Arbis 26.4.
• Laine, Sofia: “Go-along method”. SAHWA -projektiseminaari, Tunis 3.-7.2.
• Laine, Sofia: 21.10. Tiedekulma: Vaikeat muistot ja
moninaiset identiteetit yhteiskunnan arjessa -hankkeen esittelytilaisuudessa puheenvuoro + juontajana
toimiminen. Helsingin yliopisto.
• Myllyniemi, Sami: Ihmisarvoinen nuoruus. Esitelmä Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämässä
koulutuksessa Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin
ja oppilaitoksiin. Helsinki, 3.9.2015.
• Myllyniemi, Sami: Ihmisarvoinen nuoruus. Avarttineuvottelukunnan kokous. Helsinki: 23.4.2015.
• Pekkarinen, Elina: Uudistuuko sijaishuolto? Valtakunnalliset sijaishuollon päivät. Lahti, 29 - 30.9.2015.
• Peltola, Marja: Kulttuuri, perhe, maahanmuutto
- tutkimuksen näkökulmia. Alustus + keskustelu
HUS:n nuorisopsykiatrian polikilinikan kehittämispäivässä. Helsinki, 2.6.2015.
• Peltola, Marja: Neuvottelua ja rajankäyntiä.
Maahanmuuttajataustaiset
nuoret,
perhe-elämä ja suomalainen yhteiskunta. 2 luentoa, kasvatus- ja sosiaalialan työntekijöille suunnattu
tiedotustilaisuuksien sarja, järjestäjänä lasten kesäleirijärjestöt. Tampere ja Hämeenlinna, 17. ja
19.3.2015.
• Peltola, Marja & Fagerlund, Monica. Trends in
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children’s and adolescents’ experiences of violence.
NBK - Pohjoismaiset lastensuojelupäivät. Turku,
28.8.2015.
Piispa, Mikko: Elämäntapalajit, huippu-urheilu ja
suomalainen urheiluliike, puheenvuoro Liikutukseen asti -kirjanjulkistustilaisuudessa Jyväskylän yliopistolla, 17.9.2015
Piispa, Mikko: Huippu-urheilijan elämänkulku -kirjan esittely, ao. kirjan julkistamistilaisuus, Helsinki
6.6.2015
Piispa, Mikko: Taiteilijan elämänkulku -kirjan esittely, ao. kirjan julkistamistilaisuus, Helsinki 15.12.2014
Salasuo, Mikko (2015) Huipulle ja liikunnalliseen
elämäntapaan tutkitun tiedon valossa. Liikuntaneuvoston ja jaostojen työseminaarissa 17.3.2015
Salasuo, Mikko (2015) Kohti tutkimusperustaisen
urheilujärjestelmän kehittämistä. Palloliiton liittohallitus, Eerikkilä, 18.4.2015.
Salasuo, Mikko (2015) Osoitteena futis. Palloliiton
harrastejalkapallokampanjan käynnistysseminaari,
Hämeenlinna, 25.1.2015.
Salasuo, Mikko (2015) Pelon kulttuuri: nykyajan
uhat, pelot ja niiden rakentuminen. Maanpuolustuskurssi, Tuusula, 5.3.2015.
Suurpää, Leena: Katujen politiikat ja kulttuurisen
nuorisotyön voima. Kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivät 26.5.2015.
Suurpää, Leena: Kuinka ja miksi asiakaskokemusta
mitataan. Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen Ammattivoimaa -seminaari. Helsinki, 8.9.2015.
Suurpää, Leena (2015): Nuorisolain valmistelu.
OKM:n arviointi- ja avustustoimikunnan järjestöseminaari. Helsinki, 25.11.2015.
Suurpää, Leena: Nuorisolain valmistelu: näkökulma
yhdenvertaisuuteen. Valtakunnallisen työpajayhdistyksen vuosikokous. Helsinki, 20.4.2015.
Suurpää, Leena: Oikeutta nuorille. Nuorisotakuun
arvioitia nuorisotutkijan näkökulmasta. TEM:n järjestämä Nuorisotakuu nyt ja tulevaisuudessa -seminaari. Helsinki, 19.3.2015.
Vilmilä, Fanny: Nuoret ja julkinen osallistuminen,
eettisiä näkökulmia. Nuoret estradille - koulutuspäivät. Helsinki, 21.5.2015.
Vilmilä, Fanny: Nuoret elokuvantekijöinä. Tampereen lyhytelokuvafestivaalit. Tampere, 7.3.2015.
Vilmilä, Fanny: Elokuvakasvatusseminaari - asiantuntijapaneeli.
Elokuvakasvatusverkosto/Espoo
Ciné. Espoo, 21.5.2015.
Vilmilä, Fanny: Interkult - taiteelliset menetelmät
interkulttuurisessa nuorisotyössä. Interkult seminar.
Kulttuuriyhdistämö Interkult Kassandra. Helsinki,
10.9.2015.
Vilmilä, Fanny: Elämäntaitojen äärellä. Taidot elämään -mentoriseminaari, Lasten ja nuorten säätiö.
Helsinki, 16.10.2015.
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Muut esitelmät (29)
• Aaltonen, Sanna: Encounters over the counter –
young people in the service system. Alustus Nordisk
Välfärdcenterin Unga in I Norden –ohjausryhmän
kokouksessa, 14.9.2015, Tukholma, Ruotsi.
• Aaltonen, Sanna & Berg, Päivi & Ikäheimo, Salla:
Nuoret luukulla -julkaisutilaisuus, alustus tuloksista
ja paneelikeskustelu. Tieteiden talo 23.2.2015, Helsinki.
• Gretschel, Anu: Some research based findings about
the impact of youth participation. “THE 2nd SYMPOSIUM ON IMPACT OF YOUTH POLICIES IN
THE REGIONAL AND LOCAL LEVEL”, Umbria
Youth Forum & Office of Regione Umbria. Bruessels, 15.10.2015.
• Gretschel, Anu: Youth Research in Finland. As a part
of Youth and Community Studies. University of St
Mark & St John, Plymouth, UK, 18.5.2015.
• Hoikkala, Tommi: Neljä muuta esitelmää.
• Kiilakoski, Tomi. Luomisoppi Juicen mukaan.
Muusa-juhlat. Oulu, 23.8.2015
• Kivijärvi, Antti: ”Nuorten rasismin ja syrjinnän kokemuksia” Alustus Etnisten suhteiden neuvottelukunnan järjestämässä pyöreän pöydän keskustelussa
Helsingissä 9.9.2015.
• Kivijärvi, Antti: ”Love or Anarchy. Links between
Emotional Bonds and Well-being of Migrant Men.”
Alustus Migrant men’s well-being in diversity -tutkimushankkeen loppuseminaarissa Manchesterissa
16.7.2015.
• Lepola. Outi: Access Peer Review. ACCESS EU-wide
seminar. Bryssel, 13.5.2015.
• Myllylä, Martta: Huomioita Tapanilan raiskausta
koskevasta mediakeskustelusta. GENESO-hankkeen
ja OYY:n keskustelutilaisuus ”Etnisyys, väkivalta,
tutkimus ja mediakesustelu”. Helsinki, 7.10.2015
• Myllyniemi, Sami: Finnish Youth. Kutsuesitelmä U.S.
Embassy, Helsinki, 10.2.2015.
• Pekkarinen, Elina: Lasten päivähoito lastensuojelun
näkökulmasta. Eduskunnan naisverkoston kuulemistilaisuus. Helsinki, 23.10.2015.
• Pekkarinen, Elina: Valtion koulukotien tulevaisuus tutkimuksen näkökulma. Valtion koulukotien johtokunnan kehittämisseminaari. Helsinki, 22.10.2015.
• Peltola, Marja: Haastattelu Helsingin kirjamessuilla. Haastattelijana Minna Säävälä (Väestöliitto), aiheena väitöskirja ”Kunnollisia perheitä – maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema”.
Helsinki, 22.10.2015
• Peltola, Marja: Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto,
sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema. Esitys väitöskirjan pohjalta. Naisten tiedesäätiön kannatusyhdistyksen jäsenlounas. Helsinki, 3.3.2015.
• Peltola, Marja: Lapsiuhritutkimus 2013: Tietoa las-

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

ten ja nuorten väkivaltakokemusten yleisyydestä.
Kamppailija ei kiusaa -hankkeen seminaari (kamppailulajien seura- ja lajiliittotoimijoille tarkoitettu
seminaari). Helsinki, 4.10.2015
Piispa, Mikko: Taiteilijan työ ja kulttuuripolitiikka
kriisien Suomessa, puheenvuoro Finnish Art Agencyn järjestämässä SHIFT-seminaarissa, Helsinki
29.10.2015
Poikolainen, Janne: Dingo ja musiikkifaniuden
muutos. Hotelli- ja ravintolamuseon Kultaturbokarnevaali. Helsinki, 20.10.2015.
Poikolainen, Janne. Musiikkifanius ja modernisoituva nuoruus – Populaarimusiikin ihailijakulttuurin rakentuminen Suomessa 1950-luvulta 1970-luvun alkuun. Haastattelu. Kirjamessut. Helsinki,
22.10.2015.
Salasuo, Mikko: Neljä muuta esitelmää.
Suurpää, Leena: Allianssin paneelikeskustelu Hupparikansan puolella. Pori Areena, 15.7.2015.
Suurpää, Leena: Avauspuheenvuoro Hyvinvoiva sateenkaarinuori -julkistamistilaisuudessa 29.1.2015.
Suurpää, Leena: Cimon paneelikeskustelu Osaako
Suomi hyödyntää kansainvälistä osaamista. Pori
Areena, 17.7.2015.
Suurpää, Leena: Nuoret luukulla - mitä on tehtävä?
Loppupuheenvuoro julkistamistilaisuudessa Nuoret
luukulla - kolme näkökulmaa nuorten syrjäytymiseen. Helsinki, 23.2.2015.
Suurpää, Leena: Nuorisotutkimuksen aikakäsitys.
Helsingin Sosiaalifoorumi / Lapset, nuoret ja ilmastonmuutos -työpaja yhteiskunnallisen toimeliaisuuden vauhdittamiseksi. Helsinki, 26.4.2015.
Suurpää, Leena: Nuorisotyötä palveleva uusi nuorisolaki -paneelikeskustelu. Nuorisotyöpäivät, Seinäjoki, 13.4.2015.
Suurpää, Leena: Taiteen kieli -paneelikeskustelu.
Tiuku-klubi (Tiedon julkistamisen kulttuuritehdas).
Helsinki, 10.3.2015.
Suurpää, Leena: Young people, radicalization, youth
work. Setlementtiliiton paneelikeskustelu. Helsinki,
28.1.2015.
Vilmilä, Fanny: Elämäntaitojen äärellä. Taidot elämään - ohjausryhmän kokous, Lasten ja nuorten
säätiö. Helsinki, 20.10.2015.

Konferensseihin liittyvät asiantuntija
tehtävät (28)
• Annual Conference of Nordic Educational Research
Association (NERA), Göteborg, Ruotsi, 5.3.2015
(Kutsuttu kommenttipuheenvuoro symposiumissa
‘Marked for success? Exploring the importance of
gender in constructions of identity in different educational contexts’)
43
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• Childhood in Literature, Arts and Medicine, Turun
yliopisto, 19.–20.8.2015 (Työryhmän vetäjä)
• Duunia kimpassa. Yhteisölliset työtilat Helsingissä
-kirjan julkistamistilaisuus, Helsinki 26.8.2015 (osallistujana paneelikeskustelussa)
• European Conference for Social Work Research,
Ljubljana, 22.–24.4.2015 (Special interest group:n
järjestäjä ja puheenjohtaja)
• European Conference for Social Work Research,
Ljubljana, 22.–24.4.2015 (Symposiumin järjestäjä ja
puheenjohtaja)
• European Conference for Social Work Research,
Lissabon, 2016 (Arviointiraadin jäsen)
• Journal of Youth Studies conference, Kööpenhamina, 30.3.–1.4.2015 (työryhmän puheenjohtajana)
• Kohti globaalia nuorisopolitiikkaa -seminaari, Helsinki, 1.9.2015 (seminaarin puheenjohtaja yhdessä
Marikki Stocchettin ja Elina Oinaan kanssa)
• Lastensuojelutiedon jännitteet -konferenssi, Helsinki, 8.–9.10.2015 (Konferenssin järjestelytoimikunnan jäsen)
• Lastensuojelutiedon jännitteet -konferenssi, Helsinki 8.–9.10.2015 (Plenaryn puheenjohtaja)
• Mapping and scanning the horizons for European youth work in the 21st century. Towards the
2nd European Youth Work Convention, Bryssel,
27.–30.4.2015 (Osallistuminen Suomen osalta nuorisotyön tilannetta Euroopassa koskevan kuvauksen
kirjoittamiseen)
• Nordic Youth Research Information Symposium,
Trollhättan, Ruotsi, 14.–15.6.2016 (järjestelytoimikunnan jäsen toukokuusta 2015 alkaen)
• Nuorisotutkimus-päivät, Tampere, 12.–13.11.2015
(Liikunnan ”yhdenvertaisuus”? Työryhmän koordinaattori ja puheenjohtaja)
• Nuorisotutkimuspäivät, Tampere, 12.–13.11.2015
(Työryhmän puheenjohtaja yhdessä Sinikka AapolaKarin kanssa)
• Nuorisotutkimuspäivät, Tampere, 12.–13.11.2015
(Työryhmän puheenjohtaja)
• Nuorisotutkimuspäivät, Tampere, 12.–13.11.2015
(Työryhmien vetäminen: Elämänkulku ja osallisuus;
Analysing ja Developing Youth Work: International
perspectives)
• Nuorisotutkimuspäivät, Tampere, 12.–13.11.2015
(Paneeli)
• Nuorisotutkimuspäivät, Tampere, 12.–13.11.2015
(Nuoret ja palvelut -työryhmän koordinointi yhdessä Antti Kivijärven kanssa)
• Nuorisotutkimuspäivät, Tampere 12.-13.11.2015
(Työryhmän koordinaattori)
• Nuorisotutkimuspäivät, Tampere 12.–13.11.2015
(Järjestelytoimikunnan jäsen)
• Nuorisotutkimuspäivät, Tampere 12.–13.11.2015
(Paneelikeskustelun puheenjohtajuus)

• Sosiologipäivät, Helsinki 21.–22.3.2015: Ajan merkit,
mahdolliset maailmat? (Työryhmän koordinaattori)
• Sosiologipäivät, Helsinki, 5.–6.3.2015 (Työryhmän
puheenjohtaja)
• Sosiologipäivät, Helsinki 5.–6.3.2015 (Political sociology and transnational ethnography -työryhmän
koordinaattori yhdessä Eeva Luhtakallion, Veikko
Erantin ja Sofia Laineen kanssa)
• Summer School: An intersection of different research perspectives – A meeting place for
networking, co-authoring and different methods,
Helsinki 16.–18.6.2015. (Chair)
• 12th Conference of the European Sociological Association ‘Differences, Inequalities and Sociological Imagination’, Praha, 25.–28.8.2015 (neljän työryhmän puheenjohtajana)
• 12th Somali Studies International Association (SSIA)
Congress, Helsinki, 19.–23.8.2015. Revisiting Somali
Identities – Addressing Gender, Generation and Belonging. (seminaarin järjestelytoimikunta)
• 12th Somali Studies International Association (SSIA)
Congress, Helsinki, 19.–23.8.2015. Somali National
Identity and State Formation: The Role of Competing Local, Regional and International Powers (työryhmän puheenjohtaja)

Vertaisarvioinnit tieteellisissä julkaisuissa
Yhteensä 22 eri julkaisua, joista osaan useita lausuntoja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Acta Sociologica
Aikuiskasvatus
Current Sociology
Ethnography and Education
European Physical Education Review
Faravid
Gender and Education
Janus
Journal of Youth Studies
Journal of Social Work
Journal of Sociology and Social Anthropology
Journal: Studies of Transition States and Societies
Kasvatus
Kasvatus & Aika
Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja
Liikunta ja Tiede
Nuorisotutkimus
Sociological Research Online
Sosiaalipedagoginen aikakauskirja
Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja
Yhteiskuntapolitiikka
Young
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• Nuori Kulttuuri -säätiön neuvottelukunta (jäsen)
• Nuorisolain valmistelutyöryhmä (jäsen)
• Nuorisotiedon kirjaston kirjastotoimikunta (jäsen,
2013-)
• Nuorisotutkimusseuran hallitus (tutkijaedustaja
3kpl)
• Nuorisotyön kehittämisverkosto (jäsen)
• Nuorisotutkimusverkoston gradupalkintoraati (arvioitsija)
• Nuorisotutkimusverkoston johtoryhmä (jäsen)
• Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikunta (jäsen)
• Nuorten Keskuksen nuorten hyvinvoinnin asiantuntijaryhmä (jäsen, 2kpl)
• Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen hallitus (hallituksen jäsen, 2kpl)
• Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisupalkinnon raati (jäsen)
• Perspectives on Youth -julkaisusarja (toimituskunnan jäsen)
• Pohjois-Pohjanmaan liitto. Nuorisoasiain yhteistyöryhmä (jäsen)
• Pool of European Youth Research (jäsen)
• REPOPA – REsearch into POlicy to enhance Physical Activity -EU-projekti (asiantuntijaryhmän jäsen)
• Savuton Suomi 2030 tieteellinen neuvottelukunta
(nuorisotutkimuksen edustaja)
• SLNS:n ohjaustyöryhmä (jäsen)
• Suomen Akatemian hallitus (varapuheenjohtaja)
• Suomen golf-liiton tutkimuksen johtoryhmä
• Suomen hip-hop -tutkimusverkoston Hip-hop Suomessa: suuntaukset ja sukupolvet (johtoryhmän jäsen)
• Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran hallitus (jäsen)
• Suomen lasten ja nuorten säätiön asiantuntijaraati
(jäsen)
• Suomen lasten ja nuorten säätiön asiantuntijaraati
(puheenjohtaja, 2kpl)
• Suomen lasten ja nuorten säätiön hallitus (jäsen)
• Suomen Pakolaisavun Kurvi-hankkeen ohjausryhmä (jäsen)
• Suomen palloliiton harrastejalkapallotyöryhmä
• Suomen palloliiton Helsingin piirin kurinpitovaliokunta
• Suomen Punainen Risti / Nuorten turvatalot (johtokunnan jäsen)
• Suomen Punaisen Risti / Ei rasismille! -hanke (ohjausryhmän jäsen)
• Suomen Unicef ry. Lapsiystävällinen kunta -hanke
(asiantuntija)
• Syrjinnän seurantaryhmä (jäsen)
• Taidot elämään -hanke, Lasten ja nuorten säätiö, ohjausryhmä (jäsen)
• Tasa-arvotiedon keskus Minnan asiantuntijaryhmä
(jäsen, 2015-)

Tieteellisten julkaisujen toimituskunnissa
toimiminen
Yhteensä 8 eri julkaisua.
•
•
•
•
•
•
•
•

Kasvatus & Aika
Liikunta & Tiede
Nuorisotutkimus-lehti
Nuorten elinolot -vuosikirja.
Perspectives on Youth
Sociological Research Online
Tiimi - päihdetyön erikoislehti
YOUNG - Nordic Journal of Youth Research

Tieteelliset ja yhteiskunnalliset luottamustehtävät (65)
• Avartti ry (Neuvottelukunnan jäsen)
• Avartti, Nuoret sen tekevät, Valtuuskunta
• Demokratia, yhdenvertaisuus ja eriarvoisuus -painopistealue, NTV (koordinaattori)
• Developing local and direct democracy. European
Youth Conference, Luxembourg, Presidency of the
European Union - event, 21-24 September 2015 (asiantuntijapuheenvuoro työryhmässä)
• EU-32, OKM (tutkijajäsen)
• Euroopan sosiologiyhdistyksen (ESA) Youth and
generation –tutkimusverkosto (johtoryhmän jäsen,
2013-2015, varakoordinaattori 2015-)
• Helsingin hallinto-oikeus (lastensuojelun asiantuntija)
• Hyvä vapaa-aika-hankkeen ohjausryhmä, Helsingin
kaupungin nuorisotoimi (jäsen)
• International Organization for Migration (IOM)
Access-hankkeen ohjausryhmä (jäsen)
• Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyön ohjausryhmä (jäsen)
• Kalliolan nuoret ry (johtokunta)
• Kanneljärven opiston Ammattiohjaamisen toimielin
(jäsen)
• Kasper - Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n hallitus
(varajäsen 2kpl)
• Lapsikeskeinen lastensuojelu -verkosto (jäsen)
• Lapsuudentutkimuksen seuran hallitus (jäsen)
• Lapsuudentutkimuksen seuran hallitus (puheenjohtaja)
• Lasten ja nuorten taidekeskuksen neuvottelukunta
(varajäsen)
• Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushanke, koordinaatioryhmä, THL (jäsen)
• Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushanke, tutkimuksen tukiryhmä, THL (jäsen)
• Music Against Drugs- projektin arviointiryhmä (jäsen)
• Nuoret Estradille tutkimushanke, ohjausryhmä,
Tampereen yliopisto (jäsen)
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• TENHO-hanke. Lasten ja nuorten säätiö (Ohjausryhmän jäsen)
• THL:n Päihdetutkimuksen kyselyn suunnitteluryhmä
• Tiedon julkistamisen kulttuuritehdas (jäsen)
• Tieteellisten seurojen valtuuskunta TSV (hallituksen
varajäsen)
• Tupakoimattomuuden edistäminen Puolustusvoimissa ohjausryhmä
• Tutkijaliiton hallitus (jäsen)
• Valtakunnallisen tyttötutkimusverkoston johtoryhmä (jäsen 2007-10, 2013-)
• Valtion koulukotien ja vankilan perheosaston johtokunta (varajäsen)
• Valtion koulukotien ja vankilan perheosaston johtokunta, THL (johtokunnan jäsen)
• Vantaan kaupungin ”Palvelu olen minä” –hankkeen
(ESR, 2015-2017) ohjausryhmä (jäsen)
• Väestöliiton hallitus (jäsen ja varapuheenjohtaja)

• Haastattelu: ”Mitä nuorisotyö edes tarkoittaa?” Keskipohjanmaa 30.9.2015.
• Haastattelu: teemasta Taiteilijan elämänkulku.
MTV:n tv-uutiset 15.12.2014.
• Haastattelu: ”Nobelin saanut Tunisian demokratiakehitys saa kiittää suomalaisten politiikkakoulua”.
Helsingin Sanomat 9.10.2015
• Haastattelu: Nuoret luukulla -tutkimuksen tuloksista. Kunta.TV 23.2.2015.
• Haastattelu: Nuoret luukulla -tutkimuksen tuloksista. MTV 23.2.2015.
• Haastattelu: Nuoret luukulla -tutkimuksen tuloksista. Helsingin Sanomat 23.2.2015.
• Haastattelu: Nuoret luukulla –julkaisun uutisointiin liittyen. YleX uutiset & YLE Uutiset Uusimaa
23.2.2015.
• Haastattelu: ”Nuorisotutkijat: Urheilujärjestelmämme ei tue kansanterveyttä eikä synnytä huippuja”. Yle
Uutiset 4.6.2015.
• Haastattelu: ”Nuorisotyö paljon muutakin kuin biljardin peluuta”. Ilkka 29.9.2015.
• Haastattelu: ”Tutkijat kumoavat urheiluun liittyviä
luuloja: Huippuja ei voi seuloa lapsena, lasten kilpailua ei tarvita, eivätkä esikuvat vaikuta urheilun aloittamiseen”. Yle Uutiset 4.6.2015.
• Haastattelu lehdessä: ”Dingo-ilmiö venytti fanien
ikähaitaria” Karjalainen 24.10.2015.
• Haastattelu lehdessä: ”Iiiiiiiiik! On fanikulttuuri saapunut Ähtäriin”. Yliopisto 8/2015.
• Haastattelu lehdessä: ”Moni suomalainen huippuurheilija on taustaltaan monikulttuurinen”. EteläSuomen Sanomat 6.9.2015.
• Haastattelu lehdessä: ”Oma peppu nettiin kaikkien
ihailtavaksi”. Etelä-Saimaan sanomat 25.1.2015
• Haastattelu lehdessä: “Tränare kränkar ofta juniorer”. Huvudstadsbladet 7.6.2015
• Haastattelu radiossa ja siitä tehty verkkojulkaisu:
”Inttitarinat ovat samankaltaisia sukupolvesta toiseen - nykyvarusmiehet korostavat palveluksen elämyksellisyyttä”. Yle Oulu 9.9.2015.
• Haastattelu radiossa: ”Mikko Piispa: Nykyisiä huippu-urheilijoita ei painostettu urheilemaan lapsena”.
Yle Puheen aamu 8.6.2015.
• Haastattelu radiossa: ”Miten tämän ajan taiteilijat ovat kasvaneet taiteilijoiksi?” Yle Puheen aamu
19.12.2015.
• Haastattelu verkkouutisiin: ”Monikulttuurisia suomalaisurheilijoita on kohdeltu kaltoin - monella
valmentajalla on ollut vaikeuksia tunnistaa rasismi”.
YLE 21.3.2015.
• Haastattelu verkkouutisiin: ”Valmentajat ovat ottaneet kasvatuksellista otetta monikulttuurisista urheilijoista – lasten harrastukset perheen muiden tarpeiden edelle”. YLE 21.3.2015.
• Haastattelu Helsingin kirjamessuilla. Haastattelijana Minna Säävälä (Väestöliitto), aiheena väitöskirja

Asiantuntijaesiintyminen mediassa
Yhteensä n. 140

• ”Ajolähtö-hanke tutkii kotkalaisnuorten työllistymistä”. Kymen Sanomat 7.10.2015
• ”Armeija ei usein tue nuorten miesten terveyskäyttäytymistä”. STT uutiset 21.4.2015.
• ”Armeijan tavat tukevat nuorten tupakointia”. Helsingin Sanomat 21.4.2015.
• Asiantuntijaesiintyminen: ”Tutkimus: Paineeton
lapsiliikunta tuottaa huippu-urheilijoita – lahjakkuuksien jalostaminen varhaisiässä ei onnistu”. Helsingin Sanomat 5.6.2015.
• Asiantuntijakommentointi: Missä olet kymmenen
vuoden päästä vuonna 2025? Yle Uutisten nuorisokysely. 28.5.2015. http://yle.fi/uutiset/missa_olet_
kymmenen_vuoden_paasta_vuonna_2025/8021273
• Haastattelu: ”Hihat heilumaan, tässä syntyy menestystaidetta”. Kainuun Sanomat 16.12.2014 (Sama juttu eri muodoissaan myös ainakin Aamulehti, Keskisuomalainen, Turun Sanomat)
• Haastattelu: ”Kun pointtina ei ole hiki”. Etelä-Suomen Sanomat 26.9.2015.
• Haastattelu: ”Kuoleman kultti”. Image / helmikuu
2015.
• Haastattelu: ”Lapsi on unohdettu tulosurheilussa”. IL
Viikonvaihde 6.6.2015.
• Haastattelu: Lottoarvonta, aiheena etsivä nuorisotyö.
MTV3 17.1.2015.
• Haastattelu Me Naiset -lehden toimittajalle 25.2.2015
tyttöjen voimannostosta, urheilusta liikunnasta ja
sukupuolesta.
• Haastattelu: ”Menestyvä taiteilija haluaa onnistumista ja säällistä palkkaa”. TS Kulttuuri 15.12.2014
(Sama juttu eri muodoissaan ilmestyi myös muualla
STT:n kautta)
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Kunnollisia perheitä – maahanmuutto, sukupolvet
ja yhteiskunnallinen asema”. Helsinki, 22.10.2015
Haastattelu ja tausta-aineiston toimittaminen: ”Elämä edessä nyt ja 1996: Maailma muuttui paljon, suomalaisnuoret vähän”. Yle Uutiset 27.5.2015.
Haastattelu televisio-ohjelmassa ”Lasso”. Yle Fem,
7.10.2015.
Haastattelu televisiossa ja radiossa / asiantuntijavierailu: Docventures. Yle Puhe & Yle TV2, 21.10.2015
(Mikko Salasuo:)
Haastattelu TV:ssä 15 kpl
Haastattelu radiossa 15 kpl
Haastattelu verkkolehdessä tai Ylen verkkosivuilla
15 kpl
Haastattelu päivälehdessä 30 kpl
Haastattelu ammattilehdessä 20kpl
”Martat opastavat nuoria asumaan”. Helsingin Sanomat 18.8.2015
”Mielikuvat varusmieselämästä tukevat epäterveellisiä valintoja”. Verkkouutiset, 22.4.2015.
MTV3 uutiset, haastattelu 21.4.2015.
”Nuoriso kaidalle polulle, tässäkö keino?” Aamulehti
10.5.2015.
”On luontevaa, että ihmiset reagoivat eri tavalla”.
Iltalehti 28.9.2015
”Onnen maan duuri ja molli”. Yliopisto 6/2015.
”Suomalaiset nuorisotutkijat iloitsevat Nobel-valinnasta”. Kansan Uutiset 9.10.2015
”Tupakkakoppi houkuttelee armeijan arjessa”. Satakunnan kansa 21.4.2015.
”Varusmiesten avoimuus yllätti”. Ruotuväki 53(9) /
2015.
”Väitös: Armeijan arki ei aina tue terveyttä edistäviä
valintoja” Ilta-lehti 21.4.2015.
Ykkösaamu, Yle radio, 24.4.2015.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Muu tieteellinen ja yhteiskunnallinen
konsultointi

hin liittyvien tiedontarpeiden ja tutkimusyhteistyömahdollisuuksien kartoitusprosessin aloitus (kaksi
suunnittelutapaamista ja osallistuminen Kainuun
nuorisofoorumiin marras-joulukuussa 2015)
Kommentaattorina toimiminen: Nuorisotutkimusverkoston (NTV) gradupäivä, 11.2.2015, Tampere.
Konsulttina IOM Helsingin koordinoimassa ACCESS-projektissa: vertaisarvioinnin suunnitteleminen, toteuttaminen ja raportoiminen 15.4.201421.5.2015.
Lahden kaupungin perusopetuspalvelut.
LaskeTut-hankkeen
koordinoitumisverkostoon
osallistuminen. Helsinki, 2.6.2015 (2kpl)
Lasten ikävä, Helsingin Sanomat (heinäkuu 2015)
Lapsibarometrin kehittäminen lapsiasiavaltuutetun
toimiston kanssa
Ohjaajana ja kommentaattorina Helsingin yliopiston SKY-tohtorikoulun seminaarissa 20.1.2015 ja
22.10.2015, Helsinki.
Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen eettisen toimikunnan asettamis- ja nimittämisprosessi
”Skeittauksessa ei tarvita jalkoja vaan kavereita” Vammaiset nuoret liikunnallisissa nuorisokulttuureissa -hankkeen (OKM:n liikunnan vastuualueen
rahoittama 2015–2017) ohjausryhmän jäsen 2015–
2017.
Toiminnallisen työpajan vetäminen teemasta: Interactive and deliberative methods in youth work.
2nd European Youth Work Convention, Bruessels
27–30.4.2015
Vastaaminen Helsingin Sanomien ja Turun Sanomien toimittajien kyselyihin.
Yllä mainittujen haastattelujen lisäksi Huippu-urheilijan elämänkulku ja Taiteilijan elämänkulku -tutkimuksiamme referoitiin laajalti eri medioissa.

Kansainväliset tutkijavierailut (yli 2 viikkoa)
(2)

Yhteensä n. 180

• Gretschel, Anu, Vieraileva tutkija, University of St
Mark & St John, Plymouth, UK (3 kk aikavälillä 5.5.11.8.2015)
• Salasuo, Mikko: Center for Cultural Studies, School
of Humanities, Griffith University, Australia, 3.11–
22.11.2014.

• Asiantuntijahaastattelut ja taustatietojen antaminen
toimittajille eri medioissa (mm. HS, Turun Sanomat,
Kymen Sanomat, Iltalehti, Yleisradio)
• Etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksen valmistelu
- hanke, Espoon kapunki (asiantuntijakuuleminen)
• Haastattelu sanomalehti Karjalaiselle lasten ja nuorten harrastuksista Suomessa, 30.7.2015.
• Helsingin Sanomien toimittajan konsultointi syrjintätapauksessa.
http://www.hs.fi/kaupunki/
a1438747983112
• Jyväskylän kaupungin Nuorisopalvelut.
• Kainuun maakunnan, sote-maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun kuntien nuoriin ja nuorten palvelui47
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• Luento: Armeija ja sosiaalinen identiteetti. Teemaseminaarissa ”Minuus, identiteetti & sosiaalinen konteksti” sosiaalipsykologian kandiopiskelijoille, Tampereen yliopisto 9.3.2015.
• Luento: Diskurssianalyysi ja nuorisotutkimus. Luentosarjassa Nuorisotutkimuksen metodologiaa. Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos 11.11.2015
• Luento: Ethics and Reflexivity in Youth Research.
Luentosarjassa The knowledge and methods of
youth research. HY, sosiologia, 17.3.
• Luento: Etnisyys, maahanmuutto ja perhesuhteiden
arki. Luentosarjassa ”Perhe- ja läheissuhteiden sosiologia: suhteet, arki ja hoiva”. Helsingin yliopisto,
sosiaalitieteiden laitos 12.10.2015.
• Luento: Etnografia terveyserojen tutkimusmenetelmänä – esimerkkinä armeija. Luentosarjassa ”Terveys, eriarvoisuus ja yhteiskunnallinen muutos”. Helsingin yliopisto, sosiologian laitos 11.11.2015
• Luento: Etnografinen menetelmä sosiaalitieteissä.
Kvalitatiivisten menetelmien työpaja-kurssi, Helsingin yliopisto, sosiaalipsykologia, syventävät opinnot,
22.9.2015.
• Luento: Global youth research knowledge and
methods: go-along method, north-south co-authorship and triangulation. The knowledge and methods of youth research -luentosarja (HY, sosiologia)
14.4.2015.
• Luento: Kaikille vai joillekin. Reflektioita nuorisotyön tulevaisuudesta. Mikkelin ammattikorkeakoulu, Nuorisotyön ja nuorisokasvatuksen ammatillistuminen ja ajan haasteet- opintokokonaisuus.
14.10.2015.
• Luento: Kriittinen kysymys eurooppalaiselle nuorisotyölle: Osallisuus- ja kuulemis -sloganit ja politiikka. Nuorten poliittinen kulttuuri - Onko nuorilla
omaa politiikkaa Suomessa ja Euroopassa? (2-5 op).
Helsingin yliopisto, valtio-oppi. 23.11.2015.
• Luento: Laadullinen verkkonuorisotutkimus: Verkkoetnografia ja gradu. Nuorisotutkimuksen menetelmät (vetäjä Tarja Tolonen). Helsinki, 9.11.2015.
• Luento: Lapsuus ja nuoruus historiantutkimuksen
kohteena. Luentosarjassa Nuorisotutkimuksen metodologiaa. Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos 16.11.2015.
• Luento: ”Maahanmuuttajataustaisten nuorten osallistuminen, verkostot ja ulkopuolisuuden politisoituminen”. Helsingin avoimen yliopisto, kurssi
Nuorten poliittinen kulttuuri - Onko nuorilla omaa
politiikkaa Suomessa ja Euroopassa? Helsingissä
11.11.2015.
• Luento: Miten tulostavoitteinen koulu vaikuttaa
kouluviihtyvyyteen? Ohjauksen yhteiskunnallinen
viitekehys- opintojakso. Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän amk, 14.1.2015
• Luento: Monialainen yhteistyö. Luentosarjassa eri-

3. OPETUS
Opinnäytetöiden arviointi (5)
Pro gradu -tutkielmien tarkastus
• Aalto-yliopisto, Design and Architecture (1kpl)
• Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos (1kpl)
Väitöskirjojen tarkastus
• Vastaväittäjä, Lapin yliopisto, kasvatustiede (1kpl)
• Väitöskirjan esitarkastus, Oulun yliopisto,
• kasvatustiede (2kpl)
• Väitöskirjan esitarkastus, Helsingin yliopisto,
• käyttäytymistieteellinen tiedekunta (1kpl)

Opinnäytetöiden ohjaus (16)
Pro gradu -tutkielmat (9)
• Aalto-yliopisto, Design and Architecture (1).
• Helsingin yliopisto, sosiologia (3)
• Helsingin yliopisto, kuluttajaekonomia (2)
• Oulun yliopisto, aate- ja oppihistoria (1)
• Turun yliopisto, sosiologia (2)
Ohjatut / ohjattavat väitöskirjat ja lisensiaatintyöt
(7)
• Helsingin yliopisto, sosiaalipsykologia (1)
• Helsingin yliopisto (1)
• Maanpuolustuskorkeakoulu (2)
• Tampereen yliopisto (1)
• Oulun yliopisto, historia (1)
• Oulun yliopisto, kasvatustiede (1)

Annettu opetus (luennot, luentokurssit ym.)
(41)
• Asiantuntijaluento: Nuoret ja elämänkulku 2000-luvun Suomessa. Mikkelin ammattikorkeakoulun
Kulttuuri-, nuoriso- ja sosiaalialan laitoksen opintojaksossa Nuoruus yhteiskunnallisessa muutoksessa,
16.10.2015.
• Etsivän nuorisotyön tutkimus: Nuoren tuen tarpeen
mukaisesti rakennettu matalakynnyksinen tukimalli, kehittämisesimerkki/ Mistä alalla keskustellaan /
Alan vaikuttavuusarviointi ja matalakynnyksisyyden
säilyttäminen. Luentosarjassa Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus, Erityisnuorisotyö. Tampereen yliopisto, 9.2. 2015
• Harjoitukset: Etnografinen menetelmä sosiaalitieteissä. Kvalitatiivisten menetelmien työpaja-kurssi,
Helsingin yliopisto, sosiaalipsykologia, syventävät
opinnot, 25.9.2015.
48

NUORISOTUTKIMUSSEURAN
TOIMINTAKERTOMUS 2015

LIITE 1

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

tyisnuorisotyö. Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen
opintokokonaisuus. Tampereen yliopisto 26.1.2015.
Luento: ”Monietnisyys ja kasvun haasteet nuoruudessa – näkökulmana sosiaalinen integraatio.” Helsingin avoin yliopisto, kurssi Kasvun haasteet nuoruudessa, 10.3.2015.
Luento: Monikulttuurinen nuoruus, sukupuoli ja
tasa-arvo. Luentosarjassa ”Sukupuolen ja seksuaalisuuden sosiologia”. Turun yliopisto, sosiologian oppiaine 7.5.2015.
Luento: Monikulttuurisuus, sukupuoli ja rasismi.
Luentosarjassa ”Tasa-arvo: perusoikeus ja politiikan
haaste”. Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta 7.4.2015.
Luento: Normit, poikkeavuus ja syrjäytyminen. Luentosarjassa ”Nuoruus ja syrjäytyminen”. Helsingin
yliopisto, sosiaalitieteiden laitos 21.1.2015.
Luento: Nuoret luukulla – työn ja koulutuksen ulkopuolella. Nuoruus ja syrjäytyminen -kurssi, Helsingin yliopisto & YUNET, 2.2.2015.
Luento: Nuorisotyön lähtökohtia ja rooli ohjauksen
kentässä. Monialaisuus ja verkostotyö ohjauksessakoulutus. Salmia. Jyväskylä 9.4.2015
Luento: Nuorten siirtymät aikuisuuteen ja sukupolvien väliset suhteet. Luentosarjassa ’Människan i ett
livscykelperspektiv’. HY, Soc&kom, 24.9.
Luento: Nuorten syrjäytyminen ja siirtymät. Luentosarjassa Nuoruus ja syrjäytyminen, HY, sosiaalitieteet, 26.1.
Luento: Näkökulmia maanpuolustustahdosta. Sotatieteen maisteriopiskelijoille, johtaminen ja käyttäytymistieteet opintojakso, Maanpuolustuskorkeakoulu 26.5.2015.
Luento. Osallisuus ja yhteisöllisyys oppilaitoksissa.
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Oulu. Kempele
07.09.2015
Luento: Sosiaalinen kontrolli, sukupuoli ja seksuaalisuus - vanhempien ja nuorten näkökulmia (yhdessä
Päivi Honkatukian kanssa). Luentosarjassa ”Sukupolvet: keskustelua vuorovaikutuksesta, konflikteista
ja solidaarisuudesta”. Tampereen yliopisto & PERLA,
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 27.2.2015.
Luento: Sukupolvien väliset suhteet ja nuorten siirtymät aikuisuuteen. Luentosarjassa ’Nuoruus yhteiskunnallisessa muutoksessa’. Mikkelin ammattikorkeakoulu, 20.11.
Luento: Terveyserot ja sosiaalinen ympäristö. Luentosarjassa ”Terveys, eriarvoisuus ja yhteiskunnallinen muutos”. Helsingin yliopisto, sosiologian laitos
30.9.2015.
Luento: Terveyskäyttäytymisen sosiaalinen ja kulttuurinen taso. ”Viestintä terveystieteissä” -kurssilla
liikunta- ja terveystieteen opiskelijoille, Jyväskylän
yliopisto 21.1.2015.
Luento: Tutkimuseettiset kysymykset historiallisten
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aineistojen käytössä. Luentosarjassa Metodien maailma. Oulun yliopisto, historia, 22.4.2015.
Luento: Youth Research in Finland. As a part of
Youth and Community Studies, University of St
Mark & St John, UK, 18.5.2015.
Luento: Urheilun ja taiteen nuorisokulttuurit ja politiikka. Helsingin yliopiston valtio-opin oppiaineen
kurssilla Nuorten poliittinen kulttuuri, 9.11.2015
Luento: What about girls? Luentosarjassa The
knowledge and methods of youth research. HY, sosiologia, 7.4.
Luentokurssi (verkossa): Nuorisotutkimuksen menetelmät 5 op. YUNET-yliopistoverkosto, 26.1011.12.2015.
Opetusjakso ”Tilastoaineistoa analysoimassa.” Yhteisöpedagogi -opintojen lähijakso. Humanistinen
ammattikorkeakoulu. 30.10.2015.
Puolipäiväinen koulutus (12.30-15.45): Tanssi- ja liiketerapia nuorten ja aikuisten hoidossa. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Hämeenlinnan psykiatria.
20.5.2015.
Armeija ja terveyskäyttäytyminen. Terveyden edistämisen ja terveyserojen tutkimushaasteet ja laadullinen tutkimus (2 op.) terveystieteen jatko-opiskelijoille -kurssilla, Tampereen yliopisto, 1.-2.10.2015
Ethnographic methods and qualitative health research – why & how should qualitative perspective be
part of health research, seminaaripäivä 28.10.2015,
Kirsi Lumme-Sandtin kansainvälisille opiskelijoille
suunnatulla kurssilla.
Yksi luento Helsingin yliopistossa.

Muut opetuksen suunnittelu- ja kehittämistehtävät
(5)
• ”Nuorisotutkimuksen menetelmät” –verkkokurssi
(5op). Suunnittelu ja toteutus (syksy 2015 & tammikuu 2016) yhdessä Anni Ojajärven kanssa. Helsingin
avoin yliopisto.
• ”Sukupolvien väliset neuvottelut, sosiaalinen kontrolli ja sukupuolistettu seksuaalisuus” –kurssin suunnittelu. Toteutus Tampereen yliopistossa, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä vuonna 2016.
• ”Terveyden edistämisen ja terveyserojen tutkimushaasteet ja laadullinen tutkimus jatko-opiskelijoille”
–kurssin (2 op.) suunnittelu, koordinointi ja yksi
esitelmöitsijä, terveystieteen oppiaine, Tampereen
yliopisto, 1.-2.10.2015
• Terveys, eriarvoisuus ja yhteiskunnallinen muutos
luentosarjan 2014–2015 (5 op.) vetäjä ja luennoitsija. Muut luennoitsijat Antti Maunu, Anu Katainen
ja Pauliina Seppälä. Helsingin yliopisto, sosiologian
laitos
• The knowledge and methods of youth research -luentosarjan kehittämistehtävät ja osallistuminen arvioitsijana posteritentin raatiin
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