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1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2013
Nuorisotutkimusseura ry on vuonna 1988 rekisteröity tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on
edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää
nuorisotutkijoiden, yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja nuorisotutkimuksesta
kiinnostuneiden yhteisöjen välistä yhteistoimintaa, tekee aloitteita nuorisotutkimuksen edistämiseksi,
kehittää tutkijoiden välisiä kansainvälisiä yhteyksiä, harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa, järjestää
seminaareja ja tieteellisiä kokouksia sekä harjoittaa alaansa liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa.
Nuorisotutkimusseuran jäseniksi voivat liittyä nuorisoa tai nuoruutta tutkineet tai tutkimuksesta
kiinnostuneet henkilöt. Jäsenet ovat pääasiassa eri tieteenalojen edustajia ympäri Suomea. Vuoden
2012 lopussa (6.11.2012) Nuorisotutkimusseuralla oli 330 jäsentä jäsenmäärän ollessa jatkuvassa
kasvussa.
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. Vuonna 2013 tämä kokonaistavoite kääntyy
kuudeksi strategiseksi ulottuvuudeksi:
Sukupolvisuhteet ja elämänkulku
Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksellinen ja yhteiskunnallinen toiminta kohdistaa katseensa myös
vuonna 2013 sukupolvisuhteisiin ja elämänkulun teemoihin. Sukupolvinäkökulman kautta
Nuorisotutkimusverkosto ottaa kantaa paitsi nuorten ja nuoruuden sukupolviin, myös laajemmin
kysymyksiin ylisukupolvisuudesta, sukupolvien institutionaalisista kohtaamisista sekä elämänkulun
siirtymistä lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden jännitteissä. Tieteellisiin ja yhteiskunnallisiin
sukupolvikeskusteluihin tuodaan vahva nuorison ja nuoruuden näkökulma.
Nuorisotyön ja -toiminnan tutkiva kehittäminen
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Tutkivan kehittämisen tradition vahvistamista jatketaan vuonna 2013. Tutkijat tekevät dialogista
yhteistyötä nuorisotyön ammattilaisten ja muiden nuorten parissa työskentelevien monialaisten
toimijoiden kanssa. Tämä vaatii ennakkoluulotonta otetta ja moniroolista orientaatiota niin tutkijoilta
kuin kentän toimijoiltakin, minkä vuoksi myös vuoden 2013 aikana kiinnitetään erityistä huomiota
kehittävän tutkimuksen metodologisiin ja tutkimuseettisiin seikkoihin.
Nuorisotutkimus ja vähemmistökysymykset
Ajankohtaiset haasteet eriarvoisuuden ja yhdenvertaisuuden tulkinnoissa ja toteutumisessa vaativat
nuorisotutkimukselta sekä yleiskatsauksellista otetta että erityistä sensitiivisyyttä
vähemmistökysymyksiä ja -ryhmiä kohtaan. Monikulttuurisuuden teemat ja kysymyksenasettelut ovat
olleet Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksissa vahvasti läsnä sen perustamisesta lähtien. Vuoden 2013
aikana tutkitaan ensimmäistä kertaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten
hyvinvointikokemuksia. Tutkimus on Suomessa uusi avaus.
Nuorisotutkimuksen globaali vastuu
Vuonna 2013 jatketaan tutkimustoiminnan vahvistamista kansainvälisesti monikenttäiseksi.
Tutkimushankkeisiin nivotaan mukaan globaali näkökulma, tarkoittipa se käsitteiden ja
tutkimuskysymysten valintaa tai konkreettista vertailevaa hankeyhteistyötä. Lisäksi pyritään
vahvistamaan nuorisotutkimuksen globaalia vuoropuhelua. Nuorisotutkimusverkosto on osa
pohjoismaista Afrikkaan liittyvää lapsuus- ja nuorisotutkijoiden verkostoa, jota rahoittaa Pohjoismainen
ministerineuvosto. Verkoston vuonna 2013 toteutettavissa tutkimushankkeissa on aiempaa selvästi
painavampi vertaileva kansainvälinen näkökulma. Erityistä huomiota kiinnitetään myös soveltavan
tutkimuksen ylirajaisten lähtökohtien ja käytäntöjen vahvistamiseen.
Nuorisotutkimuksen uudet avaukset
Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeet laajentavat tieteidenvälistä nuorisotutkimuksen kenttää
sekä teoreettisesti, metodologisesti että empiirisesti. Uusia avauksia tehdään kriminologiseen
tutkimukseen, kehitysmaatutkimukseen sekä media- ja kaupunkitutkimukseen. Lisäksi tutkimuksissa
koetellaan perinteisen tieteellisen tietämisen tapoja hakeutumalla vuoropuheluun taiteen kentän
kanssa. Tieteen ja taiteen vuoropuhelu toteutuu niin aineistonkeruun kuin raportoinnin uudenlaisissa
kokeiluissa. Tiimietnografian ja muiden tutkijayhteisöllisten keinojen soveltaminen vahvistaa
tieteidenvälistä dialogia, myös menetelmällisesti. Tutkimushankkeet kurottautuvat myös niille
institutionaalisille kentille, joissa nuorisotutkimuksellinen tieto on perinteisesti ollut sivuroolissa (mm.
liikuntatoiminta ja -politiikka).
Nuorisotutkimuksen tieteellisen aseman vahvistaminen
Nuorisotutkimuksen tieteellisen aseman vahvistaminen on Nuorisotutkimusseuran keskeinen tehtävä.
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Vuonna 2013 tehtävää toteutetaan monin tavoin: Nuorisotutkimusseura osallistuu aktiivisesti
julkaisufoorumi-hankkeeseen monitieteisen nuorisotutkimuksen aseman vahvistamiseksi tieteellisen
julkaisemisen kentillä. Lisäksi vahvistetaan tutkimus-, opetus- ja koulutusyhteistyötä Tampereen
yliopiston nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriohjelman kanssa. Nuorisotutkimusseura käy
aktiivista vuoropuhelua muiden Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseurojen kanssa erityisesti
tieteidenvälisen yhteistyön kehittämiseksi. Nuorisotutkimusseuran hallituksen jäsen (2012), Timo
Harrikari, on Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksen jäsen, mikä vahvistaa
yhteistyömahdollisuuksia muiden tieteellisten seurojen kanssa.

1.2.

Organisaation kehittäminen

Nuorisotutkimusseuran vuoden 2011 lopussa hyväksytty johtosääntö selkiyttää Nuorisotutkimusseuran
luottamustoimisten asiantuntijoiden ja työntekijöiden välistä työnjakoa. Nuorisotutkimusseuran
hallituksen rooli tiedepolitiikan aktiivisena edistäjänä vahvistuu operationaalisen vastuun ollessa
aiempaa selkeämmin seuran toimihenkilöillä.
Vuoden 2013 aikana tehdään valmisteluja ja tarvittavia toimenpiteitä Nuorisotutkimusverkoston
tutkimustoiminnan määräaikaisen projektirakenteen muuntamiseksi vakaammalle pohjalle nykyisessä
verkosto-organisaation kehyksessä. Kyse on paitsi tutkimuksen laadusta ja relevanssista, myös
tutkijaurien tukemisesta ja oikeudellisista kysymyksistä.
Taloushallinnon kokonaisuutta – kuten työnjakoa ja talousseurantaa – kehitetään edelleen verkostoorganisaation rakenteen ja toimintamuotojen tukemiseksi. Talousohjesääntö laaditaan vuoden 2013
siten että se osaltaan vahvistaa Nuorisotutkimusseuran toimintaa ja sen läpinäkyvyyttä. Vuoden 2013
aikana on tarkoitus siirtää koko laskutus sähköiseen Netvisor-järjestelmään.

2.

ORGANISAATIO

2.1.

Henkilöstö ja toimitilat

Nuorisotutkimusseuran henkilöstöön kuuluu vuoden 2013 alussa kahdeksan työntekijää Helsingin
toimistolla sekä 20 tutkijaa Helsingissä ja eri puolilla Suomea.
Vuonna 2013 toimistolla työskentelevät:
-

Tutkimusjohtaja Leena Suurpää
Hallintopäällikkö Minna Laasala
Erikoissuunnittelija: sijaisen rekrytointi käynnistettäneen alkuvuonna 2013 (tehtävän vakituinen
haltija Kaisa Vehkalahti toimivapaalla vuoden 2013 ajan)
Toimitussihteeri Tanja Konttinen
Julkaisusihteeri Vappu Helmisaari
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-

Järjestösihteeri Heidi Villikka (vs. järjestösihteeri Sarianne Karikko 18.1.2013 asti)
Toimistosihteeri Heta Kämäräinen

Tutkijat esitellään erikseen tutkimushankkeiden esittelyluvussa 3. Nuorisotutkimusverkostossa
työskentelee säännöllisesti myös korkeakouluharjoittelijoita tutkimusavustajina sekä avustajina
erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä.
Nuorisotutkimusseuran toimisto sijaitsee Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n vuokralaisena Allianssi-talossa
Itä-Pasilassa (os. Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki). Lisäksi seura on vuokrannut Nilsiänkatu 11:sta
(Artlab) tutkijoiden työhuoneiksi. Nuorisotutkimusseuran tutkijoita työskentelee näiden toimipisteiden
lisäksi verkostomaisesti ympäri Suomea. Seuran tiloissa toimii myös muutamia tutkijoita
alivuokrasopimuksilla.

2.2.

Hallitus

Nuorisotutkimusseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja
6–10 varsinaista jäsentä sekä vastaava määrä henkilökohtaisia varajäseniä.
Seuran hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Vuoden alussa järjestetään laajempi
koulutusseminaari ja -kokous hallituksen uusien jäsenten perehdytystä varten. Hallitus voi myös
tarvittaessa järjestää kiireisistä asioista päättämiseksi sähköpostikokouksia, mikäli hallituksen jäsenet
ovat asiasta yksimielisiä.

2.3.

Talous

Nuorisotutkimusseura ry saa perusrahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksiköstä.
Tämän lisäksi ulkopuolisen rahoituksen osuus on huomattava. Merkittävimpiä ulkopuolisia rahoittajia
ovat vuonna 2013 Suomen Akatemia, opetus- ja kulttuuriministeriön liikunta- ja kulttuuriyksiköt sekä
Helsingin Sanomain Säätiö.
Vuonna 2013 kirjanpidosta huolehtii Tilitoimisto Tommi Ranta. Tilintarkastuksen tekee Tuokko
Tilintarkastus Oy ja toiminnantarkastaja Tero Järvinen (varalla Veli-Matti Ulvinen).

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 vahvistetaan mm.
avoimen tutkijaseminaari -rakenteen keinoin (vuonna 2012 avoin seminaari suunnitteilla Itä-Suomen
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yliopiston kanssa), yhteisluentokurssein ja YUNET-rakenteen puitteissa. Vuotuisia eri yliopistojen kanssa
yhteistyössä järjestettäviä nuorisotutkimuksen luentosarjoja pyritään toteuttamaan myös vuonna 2013.
Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön ohella yhteistyötä tehdään muiden valtionhallinnon
tahojen kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa tehtävä yhteistyö koskee erityisesti nuorten
yhteiskuntatakuun teemoja. Sisäministeriön kanssa tehtävä yhteistyö koskee etupäässä syrjinnän
seurannan kehittämistä. Ulkoministeriön suuntaan kehitetään vuoropuhelua osana Afrikkatutkimuspainotusta sekä siihen liittyvää nuoriso- ja kehityspolitiikan vaikuttamistyötä. Sosiaali- ja
terveysministeriön kanssa yhteistyötä jatketaan mm. sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden
teemoissa. Oikeusministeriön kanssa jatketaan vuoropuhelua demokratia- ja kansalaisvaikuttamisen
kysymysten kohdalla. Yhteistyö jatkuu myös Onnettomuustutkintakeskuksen kanssa.
Nuorisotutkimusverkoston liikuntatutkimuksen hankkeet tukevat yhteistyötä opetus- ja
kulttuuriministeriön liikuntayksikön kanssa, lasten mediabarometri puolestaan kytkeytyy opetus- ja
kulttuuriministeriön kulttuuriyksikköön.
Valtionhallinnon lisäksi keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat kunnat (mm. Kanuuna-verkosto), järjestöt
(v. 2013 mm. Allianssi, Seta, YAD, Pakolaisneuvonta) ja säätiöt (mm. Helsingin Sanomain Säätiö, Suomen
Lasten ja Nuorten Säätiö). Globaaleja liikkuvuusteemoja käsitellään yhteistyössä mm. CIMOn kanssa,
jonka luottamuselimiin Nuorisotutkimusverkoston henkilökunnan jäsenet kuuluvat.
Nuorisotutkimusseura voi tukea harkinnanvaraisesti itsenäisiä tutkimusverkostoja, joiden aihepiirit
kytkeytyvät läheisesti nuorisotutkimukseen.

3.1.

Nuorisotutkimusverkoston säännöllinen tiedonkeruu

Nuorisotutkimusverkosto tuottaa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtion nuorisoasiain
neuvottelukunnan kanssa vuosittaisen Nuorisobarometrin. Vuoden 2013 Nuorisobarometrin teemana
on osallisuus. Kyselytutkimus on suunniteltu toteutettavaksi siten, että nuorten kokemusten rinnalla
arvioidaan myös osallisuuden paikallisia rakenteita ja käytäntöjä keräämällä niihin liittyviä tietoja
kuntien viranomaisilta. Nuorisobarometrin tuleville vuosille hahmotellut teemat (yhdenvertaisuus 2014
ja arjenhallinta 2015) noudattavat lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012–2015
teemakokonaisuuksia, ja niiden avulla on tarkoitus vahvistaa ohjelman toteutumisen seurannan
tietopohjaa.
Nuorisobarometrin ohella säännöllistä tiedonkeruuta tuotetaan nuorten vapaa-ajasta. Keväällä 2013
julkaistavan Nuorten vapaa-aikatutkimuksen teemana on liikunta. Kyselytutkimuksen kohderyhmän
ikäjakauma on poikkeuksellisen laaja, 7–29 vuotta. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä valtion
nuorisoasiain neuvottelukunnan, opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntayksiköiden sekä
valtion liikuntaneuvoston kanssa. Tutkimus paikkaa osaltaan Kansallisen liikuntatutkimuksen
lakkauttamisen aiheuttamaa tietoaukkoa, mutta tuo myös kokonaan uutta tietoa esimerkiksi
liikuntaharrastuksen motiiveista, seuraliikunnan lopettamisen syistä ja perheen taloudellisen tilanteen
vaikutuksista lasten liikuntaharrastusten jatkuvuudelle.
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Nuorten elinolot -vuosikirja ilmestyy seuraavan kerran vuonna 2014. Vuonna 2013 tehdään
valmistelutyötä kirjan kokoamiseksi yhteistyössä THL:n ja valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan
kanssa.
Nuorisotutkimusverkosto tekee 2013 aloitteita parantaakseen nuoria koskevasta tiedonkeruusta ja
tutkimuksesta vastaavien tahojen vuoropuhelua. Tätä silmällä pitäen Nuorisotutkimusverkosto teki
syksyllä 2012 kyselyn nuorisotietoa kerääville tahoille tarkoituksenaan kartoittaa nuoriin ja nuoruuteen
liittyvää tiedonkeruuta ja paikantaa mahdollisia tiedonkeruun aukkopaikkoja. Kyselyn tuottaman tiedon
pohjalta tehdään kaikkien avoimeen käyttöön kokoava yhteenveto nuorisotiedonkeruun tilasta ja
nuoriin kohdistuvasta tiedontarpeesta. Ennen kaikkea kysely ja sen analyysi toimivat pohjana ja
apuvälineenä suunniteltaessa tiedonkerääjien välistä jatkoyhteistyötä vuonna 2013.

3.2.

Sukupolvisuhteet ja elämänkulku

Nuoret ja sukupolvet -tutkimusohjelma (2011–2013)
Vuosi 2013 on tutkimusohjelman päätösvuosi. Ohjelman tavoitteena on lähestyä sukupolven
tematiikkaa nuorisotutkimuksen eri näkökulmista monitieteisesti ja monikenttäisesti.
Tutkimusohjelman tutkijoina toimivat
•

VTT Sanna Aaltonen: Sukupolvien väliset suhteet ja nuorten siirtymät aikuisuuteen

•

VTT Veronika Honkasalo: Monikulttuurinen seksuaalikasvatus sukupolvisuhteina – miten tiedot
ja käytännöt kohtaavat?

•

YTT, dos. Atte Oksanen: Vihan ja väkivallan verkko? Kartoituksia virtuaalisesta sukupolvesta ja
nuorisokulttuurisesta muutoksesta 2010-luvun Suomessa

•

FM Tuukka Tomperi: Lasten ja nuorten poliittinen sosialisaatio perheissä (ei rahoitusta vuonna
2013)

Tutkimusohjelman yhteisenä aineistona toimii Oi Nuoruus -kirjoituskilpailuaineisto, joka avaa
historiallisen ja nykypäivää valaisevan näkökulman nuoruuden sukupolvikokemuksiin. Tekeillä aineiston
pohjalta on artikkelikokoelma, jossa nuoruuden sukupolvikokemuksia analysoidaan historian ja
nykypäivän ympäristöissä. Artikkelikokoelman lisäksi tutkimusohjelma pyrkii tuottamaan
yhteisartikkelin, jossa sukupolvi- ja nuorisotutkimuksen teemoja tarkastellaan kokoavasti
yhteiskunnallisen tasa-arvon ja eriarvoisuuden nykyjännitteissä. Rahoitus: OKM/ nuorisoyksikkö
Nuorten miesten elämäntyyli ja terveys. Ylisukupolvinen elämänkulkunäkökulma (2009–2012 & 2013)
Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa tarkastellaan terveyskäyttäytymisen periytyvyyttä ja
kehittymistä elämänkulkunäkökulman avulla, sekä maskuliinisuuden roolia nuorten miesten
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elämäntyyleissä. Hankkeen päätelmät kokoava julkaisu ilmestyy vuonna 2013. Kirjoittajina ovat
hankkeen tutkijat VTM Anni Ojajärvi, dos. Anne Puuronen, dos. Mikko Salasuo, tutkimusprofessori
Tommi Hoikkala sekä professori Antti Häkkinen. Rahoitus: Suomen Akatemia.
Nuoruuden ongelmakonstruktion rakentuminen ja sukupuoli Suomessa 1945–1970 (2012–2014)
Tutkimuksessa selvitetään lapsia ja nuoria koskevan hallinnan historiaa sotienjälkeisessä Suomessa:
kuinka lapsia ja nuoria koskeva asiantuntija- ja viranomaistieto rakentui lastensuojelun ja oikeuden
käytön kentillä aikavälillä 1945–1970. Tutkimuskohteena ovat yhtäältä lastensuojelun ja toisaalta
poliisin ammattikäytännöt sekä lasten ja nuorten sekä viranomaisten väliset kohtaamiset näissä
instituutioissa. Tutkimuksen avainkäsitteitä ovat sukupuoli, sosiaalinen tausta, ikä ja alueellisuus.
Erityisesti tutkimuksessa pohditaan sukupuolen merkitystä, ja aikuisuuteen kasvamisen
sukupuolittuneita odotuksia, ehtoja ja mahdollisuuksia suomalaisten tyttöjen elämässä. Tutkija: FT Kaisa
Vehkalahti. Rahoitus: Suomen Akatemia (tutkijatohtorin henkilökohtainen rahoitus)
Suomen ihanuus ja kurjuus (2009–2013)
Hankkeessa pureudutaan kokonaisvaltaisesti lapsuuden ja nuoruuden elämänkulun saranavaiheisiin eri
kasvatusinstituutioissa. Tutkimuksen kaikissa osahankkeissa lähtökohdan ovat muodostaneet kasvatus,
kasvaminen, sukupolvisuhteet ja sosialisaatio. Vuonna 2013 hankekokonaisuudesta julkaistaan
julkaisemalla peruskoulun 9. luokan kouluetnografiaan pohjautuva teos, joka popularisoi
tutkimustuloksia ja ottaa kantaa koulun yhteisöllisiin kehitysnäkymiin. Julkaisun kirjoittajina toimivat
tutkimusprofessori Tommi Hoikkala ja VTT Petri Paju. Rahoitus: Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta ja
OKM.
Mihin polut johtavat? Tutkimus urheilijoiden elämänkulusta, menestystekijöistä ja epäonnistumisista
(2011–2014) (ks. tarkempi esittely kohdassa Nuoret ja liikunta). Rahoitus: OKM/ liikuntayksikkö
Perusopetuksen päätös ja nuoret (2010–2013) Eteenpäin Opintiellä – Perusopetus päätökseen hankkeen (mEnOliPPu) tutkimusosuus, jonka tarkoituksena on selvittää, millaisia erilaisia polkuja pitkin
nuoret ovat tulleet elämäntilanteeseensa ja missä ovat ne aukot, joista nuoret ovat pudonneet
palvelujärjestelmän ulkopuolelle. Tavoitteena on tuottaa tietoa kohderyhmänuorten sekä heidän
asioitansa hoitavien viranomaisten ja palvelujen näkemyksistä sekä kehittymässä olevien monialaisten
työmuotojen mahdollisuuksista ja haasteista. Osa-aikaisen hankkeen tutkija: dos. Tapio Kuure. Rahoitus:
ESR.

3.3.

Nuorisotyön ja -toiminnan tutkiva kehittäminen

Nuorisotutkimusseura toteuttaa monipuolisesti kumppanuusyhteistyötä nuorisoalan kentän toimijoiden
kanssa (esim. kunnat, järjestöt) yhteisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden muodossa.
Etsivän työn ammatillinen kehittäminen: nykytilanne ja tulevaisuuden tarpeet (2012–2013)
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Hankkeen tavoitteena on tarkastella ja arvioida etsivän nuorisotyön tavoitteita, kohderyhmiä ja
menetelmiä, työn moninaisia käytäntöjä ja verkostoja sekä työn ammatillisia vaatimuksia. Tutkimus
auttaa paikantamaan, millaisen osaamisen varassa etsivää työtä tehdään ja millaisia tarpeita kentän
toimijoilla on osaamisen vahvistamisen ja täydennyskoulutuksen kysymyksissä. Tutkimushanke
osallistuu HUMAKin etsivän nuorisotyön täydennyskoulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Tutkija:
VTT Elina Pekkarinen. Rahoitus: OKM / Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma.
Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke (2011–2014)
Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke on käynnistynyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen aloitteesta ja sitä hallinnoi Allianssi ry. Hankkeen osatoteuttajia ovat Hyvinkään,
Lohjan ja Porvoon kaupungit, joissa kehitetään monialaisen yhteistyön verkostoja ja käytäntöjä. Erityistä
huomiota kiinnitetään sektorien väliseen yhteistyöhön etsivässä nuorisotyössä. Osa-aikaisen hankkeen
tutkija: FT Anu Gretschel. Rahoitus: ESR.
Myrsky-hankkeen jatko-osio (2012–2013)
Nuorten taide- ja kulttuuritoimintaa tukeva Myrsky-hankekokonaisuutta hallinnoi Suomen Lasten ja
Nuorten Säätiö. Nuorisotutkimusverkosto osallistuu hankkeen tutkivaan kehittämiseen. Osa-aikaisen
hankkeen tutkijat: Marika Tervahartiala ja Tomi Kiilakoski. Rahoitus: Suomen Lasten ja Nuorten Säätiö.
Nuorten digitaaliset oppimisympäristöt (2010–2012 & 2013)
Myötätuulessa – nuorten digitaaliset oppimisympäristöt -hankkeen arviointitutkimus, joka on
toteutettu yhteistyössä hanketta koordinoivan Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Hankkeen
loppuraportti julkaistaan alkuvuonna 2013 Nuorisoasiainkeskuksen julkaisusarjassa, yhteistyössä
Nuorisotutkimusverkoston kanssa. Tutkija: VTM Heidi Villikka. Rahoitus: ESR.
Oppimisympäristöt yhteistyöhön. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön tutkimus- ja kehittämishanke
(2012–2015)
Yhteistyöhanke Kanuuna-kuntien kanssa, jossa nuorisotyön ja koulun monialaiset vuoropuhelun
mahdollisuudet asettuvat tutkivan kehittämisen kohteeksi viidessä suomalaisessa kaupungissa.
Kehittäjä- KM Tomi Kiilakoski. Rahoittajana OKM. Hankkeen valmistelutyö tehty Opetushallituksen
rahoituksella vuonna 2012.
Youth Against Drugs Street teamin arviointihanke (2010–2013)
YAD:n organisoiman huumevalistuskampanjan arviointihanke, jossa selvitetään sitä, miten nuorten
huumeasenteisiin voidaan vaikuttaa ruohonjuuritasolla, nuorisokulttuurisissa ympäristöissä. Osaaikaisen hankkeen tutkija: VTM Suvi Ervamaa. Rahoitus: RAY.
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3.4.

Nuorisotutkimus ja vähemmistökysymykset

Sukupolvien väliset neuvottelut, sosiaalinen kontrolli ja sukupuolistettu seksuaalisuus (2012–2016)
Tutkimushankkeessa kunniaan liittyvä väkivalta asetetaan osaksi laajempaa sosiaalisen kontrollin ja
monikulttuuristen yhteisöjen sukupolvien välisten suhteiden kokonaisuutta. Hankkeessa tarkastellaan
kyselyn, haastatteluiden ja dokumenttiaineiston avulla sosiaalista kontrollia, seksuaalisuutta ja
intiimisuhteita monikulttuurisissa ympäristöissä. Projektin johtajana toimii oikeuden ja sukupuolen
tutkimuksen professori Johanna Niemi Helsingin yliopistosta. Tutkimushankkeen sijoituspaikka on
Nuorisotutkimusverkosto. Hankkeeseen osallistuvat professori Päivi Honkatukia Tampereen
yliopistosta, VTT Veronika Honkasalo Nuorisotutkimusverkostosta, dosentti Suvi Keskinen Turun
yliopistosta ja tohtorikoulutettava Marja Peltola Helsingin yliopistosta / Nuorisotutkimusverkostosta.
Rahoitus: Suomen Akatemia.
Hyvinvoiva sateenkaarinuori (2012–2013)
Setan kanssa yhteistyössä toteutettavan tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on parantaa
tietämystä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten terveydestä ja elinehdoista
Suomessa sekä tuottaa välineitä nuoriso-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille lhbtiq-nuorten
hyvinvoinnin tukemiseksi. Tietoa kerätään sähköisen, kaikkialla Suomessa asuville lhbtiq-nuorille
suunnatun kyselyn avulla. Kyseessä on ensimmäistä kertaa tämän nuorisoryhmän parissa toteutettava
hyvinvointitutkimus Suomessa. Tutkija: PsT Katarina Alanko. Rahoitus: OKM/ Lapsi- ja nuorisopolitiikan
kehittämisohjelma.
Maahanmuuttajataustaiset nuoret toimeentulotuen varassa – elämänpolkuja yhteiskunnan keskiöissä
ja marginaaleissa (2012–2015)
Suomen Pakolaisavun Kurvi-hankkeeseen kiinnittyvässä tutkimushankkeessa tarkastellaan työ- ja
koulutusmarkkinoiden marginaaleissa elävien maahanmuuttajataustaisten nuorten aikuisten
elämänkulkuja ja nykytilanteita laadullisin aineistoin. Tutkimuksen tavoitteet kietoutuvat kolmen
kysymyksen ympärille: 1) minkälaisia nuorten elämänkulkuun kietoutuvia seikkoja on heidän
nykytilanteensa taustalla, 2) miten nuoret itse kokevat tilanteensa ja 3) minkälaiset tekijät edistäisivät
tutkittavien nuorten yhteiskunnallista kiinnittymistä. Hankkeen tutkijana toimii YTM Antti Kivijärvi.

3.5.

Nuorisotutkimuksen globaali vastuu

Tutkimus- ja yhteiskunnallisen vaikuttamistoiminnan keskeisenä arvona on globaali vastuu. Globaalia
hankeyhteistyön vahvistamispyrkimyksistä mainittakoon Lleidan yliopistosta (Katalonia) koordinoitava
verkostoyhteistyö Indignant Generation. The youth movements of 2011 in the Mediterranean area: a
transnational perspective (GENIND). Lisäksi hankehakemus Facing transition in the South and East
Mediterranean area:empowering the young generation, johon Nuorisotutkimusverkosto osallistuu
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osana EU:n 7. puiteohjelman hakukierrosta vuonna 2013. Vuonna 2013 edistetään niin ikään globaalia
julkaisuyhteistyötä Young-lehden toimittamisen ohella valmistelemalla angloamerikkalaisen kontekstin
ulkopuolella kehitettyjä alakulttuuriteorioita ja empiirisiä sovelluksia kokoavaa artikkelikokoelmaa.
Tutkimustoiminnan ohella Nuorisotutkimusverkosto osallistuu EU:n ja EN:n nuorisoalan partnershipverkostojen rakenteelliseen ja sisällölliseen kehittämiseen, joista mainittakoon mm. European
Knowledge Centre for Youth Policy; European Pool of Youth Reseachers ja vuonna 2013 ensimmäistä
kertaa ilmestyvän Perspectives on Youth. European Youth Partnership Series -toimituskunta.
Nuorten poliittisuus nyky-Afrikassa (2012–2016)
Monitieteisessä konsortiohankkeessa tutkitaan nuorten poliittista osallistumisen ehtoja,
mahdollisuuksia ja käytäntöjä nyky-Afrikassa vertailevan etnografian keinoin. Tapaustutkimukset on
valittu siten, että erilaisilla kentillä ajankohtaistuvat valtion ja demokraattisten kehitysten muutokset,
kansalaisjärjestöjen, ulkomaisen rahoituksen, kansainvälisen kehitysyhteistyön sekä globaalien
verkostojen ja vaikutusten elementit. Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston ja
Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä. Hankkeen johtajina toimivat Helsingin yliopistosta Elina Oinas ja
Nuorisotutkimusverkostosta Leena Suurpää. Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen oppiaineen
tutkijoina ovat VTT Petri Hautaniemi ja VTM Henri Onodera, Nuorisotutkimusverkoston hankkeessa
työskentelevät VTT Sofia Laine ja VTM Tiina-Maria Levamo. Hanke tekee aktiivista yhteistyötä Afrikan
tutkijoiden kanssa, niin Euroopassa kuin Afrikassa, ja osallistuu Afrikkaa tutkivien pohjoismaisten lapsija nuorisotutkijoiden verkostotoimintaan. Rahoitus: Suomen Akatemia.

3.6.

Nuoret ja liikunta

Nuoriso- ja liikuntatutkimuksen yhteistyö jatkuu tiiviinä myös vuonna 2013. Nuorisotutkimusverkoston
liikuntahankkeet tarjoavat tietoa liikuntapoliittisen päätöksenteon pohjaksi nuoruuden, nuoriso- ja
liikuntakulttuurien ja harrastamisen, liikuntakasvatuksen ja osallisuuden sekä elämänkulun ja
sukupolvisuhteiden näkökulmasta.
Mihin polut johtavat? Tutkimus urheilijoiden elämänkulusta, menestystekijöistä ja epäonnistumisista
(2011–2014)
Tutkimushankkeessa on kerätty 125 kvalitatiivista elämänkulkuhaastattelua: noin haastateltavista ovat
80 aktiivisia huippu-urheilijoita (noin 15 tulee monikulttuurisista taustoista), loput 45 ovat
huipputaiteilijoita sekä huipulla tai huipun kynnyksellä lopettaneita urheilijoita. Erilaiset ryhmät
muodostavat itsenäiset aineistonsa, mutta mahdollistavat myös vertailun. Hankkeessa tutkitaan,
millaisia tekijöitä löytyy huipulle pääsyn taustalta ja toisaalta mitkä tekijät hankaloittavat menestymistä.
Hankkeen tutkijat: VTM Mikko Piispa ja tutkimusprofessori Tommi Hoikkala. Hankkeen vastuullinen
johtaja: VTT, dos. Mikko Salasuo. Rahoitus: OKM/ liikuntayksikkö.
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Lasten ja nuorten liikunta -katsaus (2012–2013)
Liikuntatieteellisen seuran hanke toteutetaan yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston, OKM:n
liikuntayksikön ja valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaoston kanssa. Katsauksen tarkoituksena on
analysoida lasten ja nuorten liikunnan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Kokoavaa tutkimustietoa
käyteään liikuntatutkimuksen ja -toiminnan kehittämiseen. Hankkeen tutkijat VTT Päivi Berg
(Nuorisotutkimusverkosto) ja FT Maarit Piirtola (UKK-instituutti). Rahoitus: OKM/ liikuntayksikkö.
Nuoret työttömät liikuntapaikkojen käyttäjinä (2013)
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. Hankkeen tutkija: VTM Helena Huhta. Rahoitus: OKM/
liikuntayksikkö.
Nuorten vapaa-aikakysely 2013
Nuorten vapaa-aikakyselyn pääteema on vuonna 2013 liikunta (ks. 3 alkukappale).

3.7.

Nuoriso- ja mediatutkimuksen risteykset

Media kehystää nuorten elämää yhä moninaisemmin tavoin, mikä rohkaisee myös nuoriso- ja
mediatutkijoita aiempaa systemaattisempaan yhteistyöhön.
Lasten mediabarometri (2012–2013)
Tutkimushanke on jatkoa vuosina 2010–2012 toteutetuille Lasten mediabarometri tutkimusprojekteille, joista on vastannut vuosien 2010–2011 Mediakasvatusseura ry yhteistyössä
Tampereen, Jyväskylän ja Aalto yliopistojen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton sekä Valtion
elokuvatarkastamon kanssa. Vuodesta 2012 barometrin on toteuttanut Nuorisotutkimusverkosto.
Lasten mediabarometrin tavoitteena on analysoida lasten ja varhaisnuortenmediasuhteita kansallisella
tasolla sekä tuottaa tietoa mediakasvatuksen linjaamiseksi ja kehittämiseksi. Hanke toteutetaan
yhteistyössä Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen (MEKU), em. yliopistojen sekä
Mediakasvatusseuran kanssa. Hankkeen tutkija: YTT Annikka Suoninen. Rahoitus: OKM/
kulttuuriyksikkö.
Nuorten sosiaalinen liikehdintä mediayhteiskunnassa – Vertaileva tutkimus Helsingin ja Lontoon
lähiöistä (2012–2014)
Konsortiohankkeessa tutkitaan nuorten sosiaalista liikehdintää nykypäivän mediayhteiskunnassa.
Tutkimuksen kohteena on sekä nuorten yhteisöllinen toiminta lähiöissä että julkisen keskustelun
mielikuvat lähiönuorista ja kaupungin syrjäalueiden nuoruudesta. Tutkijat jalkautuvat Helsingin ja
Lontoon lähiöihin tekemään havaintoja ja haastatteluja nuorten parissa. Hanke valaisee kadun
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yhteisöllisiä merkityksiä nuorten arkielämässä. Katu ymmärretään hankkeessa niin fyysisenä kuin
sosiaalisena tilana, jolloin katseen alla ovat sekä kaupunkitilat että sosiaalisen median tilat.
Metodologisesti hanke yhdistää uudella tavalla katu- ja mediaetnografisia menetelmiä sekä vahvistaa
tieteen ja taiteen vuoropuhelua aineistonkeruussa ja raportoinnissa. Hankkeen johtajana toimii Leena
Suurpää ja Helsingin yliopiston osion johtajana toimii dosentti Johanna Sumiala. Hankkeen tutkijoina
toimii FT Titus Hjelm (University College London/ NTV) ja Minttu Tikka (Helsingin yliopisto). Rahoitus:
Helsingin Sanomain Säätiö.

3.8.

Hakuvaiheessa olevat tutkimushankkeet

Suojeltu lapsuus ja nuoruus. Suomen Kulttuurirahasto, Argumenta-haku
Taiteellinen osio tutkimushankkeeseen Nuorten sosiaalinen liikehdintä mediayhteiskunnassa –
vertaileva tutkimus Helsingin ja Lontoon lähiöistä. Koneen Säätiö & Suomen Kulttuurirahasto
Sukupolvinen velka. Suomen Akatemia
Facing transition in the South and East Mediterranean area:empowering the young generation. EU:n
7. puiteohjelma

3.9.

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinto

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinto (aiemmin gradupalkinto) jaetaan kahdennentoista kerran
ansioituneelle nuorisotutkimuksellisen opinnäytteen tekijälle. Palkinnon lisäksi annetaan kaksi
kunniamainintaa. Arviot tekee avoimella haulla valittava graduraati, johon valittavilta edellytetään
tohtorin tutkintoa. Gradupalkinnosta tiedotetaan laajasti, jotta kilpailun saataisiin mahdollisimman
edustava ja laaja otos osallistujia ja korkeatasoisia graduja.
Opinnäytetyöpalkinnon nimi muutettiin hallituksen kokouksessa 17.9.2012. Vuonna 2013 kisassa on
oma sarjansa myös AMK-opinnäytetöille. Vuoden 2012 gradukisan raati kävi arvioivan keskustelun
gradukisan arviointiperusteista ja totesi niiden olevan kilpailun uudistumisen jälkeenkin olevan päteviä
ja tarkoituksenmukaisia. Hallitus työstää uuden AMK-sarjan osallistumiskriteerit ja määrittää uuden
sarjan arviointiraadin koon.

4.

JULKAISUT

Julkaisutoiminnan tavoite noudattelee vuonna 2013 Nuorisotutkimusverkoston perusajatusta tuottaa
tieteellisesti päteviä, yhteiskunnallisesti puhuttelevia sekä uutta tietoa ja näkökulmia tuovia julkaisuja
yhteiskunnan eri kentille. Nuorisotutkimusseura julkaisee Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjaa
(painetut ja verkkojulkaisut) ja Nuorisotutkimus-lehteä sekä nuorisotutkimuksen verkkokanava
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Kommenttia. Kommentti integroidaan vuonna 2013 osaksi Nuorisotutkimusseuran sivuja osana
laajempaa verkkoviestintä- ja julkaisu-uudistusta. Vuonna 2013 Nuorisotutkimus-lehti ja julkaisusarja
(tiedesarja) pyritään nostamaan julkaisufoorumin kategoriaan 2.
Vuoden 2013 aikana julkaisutoimintaa kehitetään aiempaa kokonaisvaltaisempaan suuntaan julkaisujen
aiempaa paremmaksi profiloimiseksi ja laadun sekä vuoropuhelun takaamiseksi. Myös julkaisuja
koskevaa tiedotus- ja markkinointitoimintaa kehitetään edelleen. Nuorisotutkimusseura esittelee
julkaisujaan messuilla ja alan lehdissä. Julkaisuja myydään suoraan toimistolta, verkkokaupan kautta
sekä Turun ja Helsingin (ja mahdollisesti Jyväskylän) kirjamessuilla sekä tieteellisissä tapahtumissa.
Kirjoja on kattavasti myynnissä Helsingissä mm. Kolmen sepän kirjakaupassa Hansakujalla, kirjakauppa
Kirjassa Lasipalatsissa ja Kurvin Kirja – Rosebud in Kallio -kaupassa. Merkittävimmät
Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja myyvät kirjakaupat ovat Akateeminen kirjakauppa, BTJ Finland Oy,
Booky.fi Oy ja Kirjavälitys.

4.1.

Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja

Julkaisutoiminta on jatkuu vuonna 2013 vilkkaana yhä useampien tutkijoiden tarjotessa verkostolle
nuorisotutkimusaiheisia tutkimuksiaan julkaistavaksi ja julkaisuyhteistyön moninaistuessa eri
kustantajien kanssa. Vuonna 2013 julkaistavissa teoksissa painottuvat mm. nuorten vapaa-aikaan ja
liikuntaan liittyvät teemat sekä sukupolvikysymykset.
Vuonna 2013 julkaisutoimintaa ja sen rakenteita kehitetään edelleen. Erityisinä huomion kohteina ovat
referee-toiminnan kehittäminen julkaisujen laadun takaamiseksi, julkaisutoimikunnan roolin
selkiyttäminen uuden toimikunnan aloittaessa toimintansa vuonna 2013 sekä julkaisujen linkittäminen
kansainvälisiin verkkojärjestelmiin. Vuoden 2012 alusta käyttöönotettua jakoa sarjoihin Tiede, Hybridit,
Kenttä ja Liike kehitetään edelleen. Vuoropuhelua tiivistetään yliopistojen ja tieteellisten seurojen
kanssa myös julkaisuyhteistyön tasolla. Julkaisuyhteistyötä tehdään aktiivisesti myös yhteiskunnallisen
vaikuttamisen vahvistamiseksi mm. OKM:n, valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan, valtion
liikuntaneuvoston sekä järjestöjen kanssa. Kansainvälistä julkaisutoimintaa pyritään edelleen
vahvistamaan.

4.2.

Nuorisotutkimus-lehti

Monitieteellinen Nuorisotutkimus-lehti on referee-käytäntöä noudattava lehti, joka ilmestyy neljä
kertaa vuodessa. Nuorisotutkimus-lehti on ilmestynyt teemanumeroina, jolloin jokaisella lehdellä on
ollut vastaava toimittaja toimituskunnan sisältä. Nuorisotutkimus-lehti luopuu teemoista ja alkaa
ilmestyä vuodesta 2013 lähtien teemattomana julkaisuna. Tällä on tarkoitus yhtäältä kirkastaa lehden
profiilia ajankohtaisena ja laadukkaana tieteellisenä lehtenä sekä toisaalta palvella artikkelien kirjoittajia
ja taata kirjoittajien yhdenmukainen kohtelu. Lehti siirtyy teemattomuuteen asteittain niin, että vuoden
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ensimmäinen numero on ainakin vielä teemapohjainen. Jatkossa teemoja voidaan käyttää tarvittaessa,
mutta pääsääntöisesti lehti ilmestyy teemattomana.
Vuoden 2012 lopulla kaksivuotiskaudeksi valitut Nuorisotutkimus-lehden uusi päätoimittaja ja
toimikunta aloittavat työnsä vuonna 2013. Lehden päätoimittajan rooli korostuu uudistuksessa, koska
hänen tehtävänään on pääkirjoituksessa tuoda esiin ajankohtaisia teemoja.

4.3.

Kommentti – nuorisotutkimuksen verkkokanava

Vuonna 2006 avatun Kommentin alkuperäinen tavoite on ajankohtainen edelleen: Kommentti on
nuorisoa koskevaa tieteellistä, poliittista ja mediakeskustelua kommentoiva verkkokanava. Kommentti
ottaa kantaa niin uusiin tutkimustuloksiin kuin nuorisopoliittiseen debattiinkin.
Kommentin rakennetta uudistetaan merkittävästi osana julkaisutoiminnan kokonaisuudistusta.
Kommentin rakennetta yksinkertaistetaan ja sivut integroidaan aiempaa tiiviimmin seuran kotisivuihin
sekä linkitetään sosiaalisen median sivuille. Erillisestä toimituskunnasta luovutaan ainakin vuoden 2013
siirtymävaiheen ajaksi. Julkaisutiimi hyödyntää Nuorisotutkimusseuran sidosryhmiä ideointi- ja
kehittämisresurssinaan tarpeen mukaan. Näin vastataan toimintaympäristön muutoksiin, joista
merkittävin on sosiaalisen median (esim. Facebook, blogit) aseman ja roolin vahvistuminen
verkkoyhteisöllisyydessä ja -tiedottamisessa. Toimintaympäristön muutos koskee myös
Nuorisotutkimusverkoston tiedotusta: verkkoviestintää on vahvistettu ja ammattimaistettu sitten
Kommentin perustamisen. Nykyisin Nuorisotutkimusseuran nettisivut ovat monipuoliset ja Seuran
toimintaa pääsee seuraamaan ja kommentoimaan myös sosiaalisessa mediassa.

5.
5.1.

KOULUTUS- JA OPETUSYHTEISTYÖ
Koulutus- ja opetusyhteistyö yliopistojen kanssa

Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto, YUNET, on Nuorisotutkimusseuran aloitteesta perustettu
yliopistollinen verkosto, joka koordinoi nuorisotutkimuksessa annettavaa opetusta ja ohjausta, sekä
kehittää yhteistyömuotoja. YUNETiin kuuluu kahdeksan jäsenyliopistoa (Helsingin, Jyväskylän, ItäSuomen, Tampereen, Turun yliopistot sekä Åbo Akademi) sekä Nuorisotutkimusverkosto. YUNET on
toiminut vuodesta 2010 lähtien jäsenyliopistoilta ja Nuorisotutkimusverkostolta jäsen- ja tukimaksujen
muodossa kerättävällä rahoituksella. Nuorisotutkimusverkosto tukee YUNETin opiskelijoiden
lähitapaamisia ja edistää opetusta tarjoamalla asiantuntijaresursseja. Vuodesta 2013 lähtien tavoitteena
on jakaa YUNETin koordinaatio Helsingin ja Tampereen yliopiston kesken.
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Vuoden 2013 aikana vahvistetaan tutkimus-, opetus- ja koulutusyhteistyötä Tampereen yliopiston
nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriohjelman kanssa. Tavoitteena on tehdä institutionaalinen
sopimus yhteistyön vakiinnuttamiseksi.
Nuorisotutkimusverkoston yliopistojen kanssa toteutettavat konsortiohankkeet tukevat osaltaan
koulutus- ja opetusyhteistyötä ja Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden integroitumista yliopistojen
opetustehtäviin.

5.2.

Muu koulutus- ja opetusyhteistyö

Nuorisotutkimusseuran työntekijöillä ja hallituksen jäsenillä on nuorisotutkimuksellista opetustoimintaa
yliopistojen lisäksi ammattikorkeakouluissa sekä muissa oppilaitoksissa. Toiminnallista yhteistyötä
vahvistetaan, mistä mainittakoon mm. Etsivän nuorisotyön osaamisen kehittäminen -hanke (HUMAK).
Nuorisotutkimusverkosto osallistuu nuorisotutkijoiden koulutukseen säännöllisesti järjestettävien
teemapohjaisten tutkijaseminaarien ja erillisten tutkimushankkeiden tapaamisten muodossa.
Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden tieteellistä vuoropuhelua vahvistetaan kuukausittaisten
tutkimustapaamisten muodossa.
Nuorisotutkimusverkosto, nuorisotutkimusta koordinoivat yliopistot, kunnat (Kanuuna-verkosto,
Kuntaliitto) sekä nuorisotyön koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset
tapaavat säännöllisesti nuorisotyön kehittämisverkoston puitteissa, jonka tavoitteena on edistää
nuorisoalan eri tahojen toiminnallista, systemaattista ja koordinoitua yhteistyötä (yhteisiä hankkeita,
koulutustoimintaa, julkaisuja, tapahtumia ym.). Verkosto perustuu työelämän, tutkimuksen ja
koulutuksen kolmikantayhteistyölle.

6.

SEMINAARITOIMINTA

Seuran keskeisiä tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen foorumeita ovat erityyppiset seminaarit
ja keskustelutilaisuudet, joissa tutkijat, virkamiehet, opettajat, opiskelijat ja nuorisoalan ammattilaiset
kootaan yhteen keskustelemaan nuorten elämään liittyvistä asioista.
Vuonna 2013 pyritään edelleen syventämään jo olemassa olevia yhteistyökumppanuuksia sekä
aktiivisesti löytämään uusia yhteistyötahoja ja -muotoja.

6.1.

NUORI2013

Nuorisotutkimusseura on yksi Jyväskylän Paviljongissa 8.–10.1.13 järjestettävän Nuori 2013 suurtapahtuman järjestäjistä yhdessä Allianssi ry:n, Kirkkohallituksen ja Valtakunnallisen
työpajayhdistyksen kanssa. Suurtapahtumaan odotetaan noin 2000 osallistujaa.
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6.2.

Nuorisotutkimuspäivät

Kahdennettoista Nuorisotutkimuspäivät järjestetään marraskuussa 2013.
Tutkimuspäivien yhteydessä julkistetaan Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinnon saaja.

6.3.

Avoimet tutkijaseminaarit

Nuorisotutkimusverkosto edistää avointen tutkijaseminaarien avulla nuorisotutkijoiden vuoropuhelua
valtakunnallisesti ja monitieteisesti. Samalla seminaari toimii nuorisoalan tutkijakoulutuksen tukena eri
uravaiheessa oleville tutkijoille. Tutkijaseminaari kokoaa yhteen nuorisotutkijoita ja opiskelijoita noin
neljä kertaa vuodessa. Yhteistyön muotoja on viime vuosina monipuolistettu siten, että seminaareja
järjestetään yhteistyössä eri paikkakuntien yliopistojen sekä muiden tieteellisten seurojen kanssa.
Vuonna 2013 seminaari järjestetään yhteistyössä mm. Tampereen ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

6.4.

Muut seminaarit ja keskustelutilaisuudet

Nuorisotutkimusseura järjestää yhteistyössä muiden tahojen kanssa nuorisoalaan liittyviä seminaareja
ja tapahtumia, asiantuntijatapaamisia, julkaisutilaisuuksia sekä tutkijoiden opintopiirejä.
Tieteen päivät Kriisi – uhka ja alku pidetään tammikuussa 2013. Nuorisotutkimusseura on päivien yksi
yhteistyökumppani ja järjestää paneelikeskustelun aiheesta Sukupolvien kriisi – siis mikä?
Nuorisokentän eri toimijoiden vuoropuhelua edistävä TUHTI-seminaari järjestetään lokakuussa 2013.
Tällä kertaa pääjärjestäjänä toimii Diakoninen ammattikorkeakoulu.
Syksyllä järjestetään jo perinteeksi muodostunut yhteistyöseminaari Mediakasvatusseuran kanssa.
Yhteistyöseminaari on järjestetty jo kolmena peräkkäisenä vuotena ja sen tarkoituksena on pureutua
nuorten mediakasvatusta tai -suhdetta käsitteleviin ajankohtaisiin ilmiöihin.
Muista seminaareista mainittakoon uuden yhteistyökumppanin, Suomen kasvatuksen ja koulutuksen
historian seuran, kanssa yhteistyössä järjestettävä Kasvatus sosiaalisena ja yhteiskunnallisena
toimintana huhtikuussa 2013.
Nuorisotutkimusseura järjestää omaa ohjelmaa myös mm. Turun ja Helsingin kirjamessuille.

6.5.

Kansainvälinen seminaaritoiminta

Kansainvälinen seminaaritoiminta on vuonna 2013 vilkasta. Joka toinen vuosi järjestettävä
Pohjoismainen nuorisotutkimuksen konferenssi NYRIS (Nordic Youth Research Symposium) järjestetään
vuonna 2013 ensimmäistä kertaa Pohjoismaiden ulkopuolella. Tallinnassa 12–14.6.2013 pidettävän
seminaarin teemana on Changing Societies and Cultures: Youth in the Digital Age. Tavoitteena on ottaa
Baltian maat laajemminkin mukaan aiemmin pohjoismaiseen nuorisotutkimuksen yhteistyöhön. NYRIS18

konferenssin yhteyteen pyritään järjestämään yhteispohjoismainen tutkijakoulutapaaminen
väitöskirjantekijöille.
Nuorisotutkimusverkosto osallistuu pohjoismaisten Afrikkaa tutkivien lapsi- ja nuorisotutkijoiden
verkostotoimintaan (Nordic Network of African Childhood and Youth Research, NoNACYR), jota
rahoittaa Pohjoismainen ministerineuvosto. Lisäksi Nuorisotutkimusverkosto osallistuu Euroopan
neuvoston nuorisotyön historiakonferenssin seminaarisarjan kehittämiseen ja valmistelee yhteistyössä
OKM:n ja nuorisoalan toimijoiden kanssa kansainvälisen nuorisotyön seminaaria, joka pidetään
Suomessa alkuvuonna 2014. Tutkijat osallistuvat myös Euroopan neuvoston seminaareihin tuoden
koulutustoimintaan tutkimuksellista näkökulmaa.
Nuorisotutkimusverkoston monien tutkimushankkeiden ohjausryhmät koostuvat kansainvälisistä
huippututkijoista. Verkosto kutsuu vuoden 2013 aikana ulkomaisia nuorisotutkijoita Suomeen joko
vierailuluennoitsijaksi tai verkoston tutkimushankkeiden edistämiseksi. Alustavia keskusteluja
vierailusta on käyty mm. prof. Andy Bennettin kanssa (Griffith University, Centre for Cultural Research).
Vahvistuvana kansainvälisen vuoropuhelun muotona Nuorisotutkimusverkosto järjestää yhdessä
hankekumppaneiden kanssa seminaareja ulkomailla. Näistä mainittakoon Lontoossa järjestettävä
tutkijatapaaminen tammikuussa 2013 (Nuorten sosiaalinen liikehdintä mediayhteiskunnassa -hanke)
sekä tutkijatapaamiset Maailman sosiaalifoorumissa Tunisiassa maaliskuussa 2013 ja myöhemmin
vuonna 2013 kansainvälisessä Afrikka-tutkimusaiheisessa konferenssissa (Nuorten poliittisuus nykyAfrikassa -hanke).

7.

VIESTINTÄ

Nuorisotutkimusseuran viestintä- ja tiedotustoimintaa vahvistetaan vuonna 2013 selkiyttämällä
viestintä- ja tiedotuksellista työnjakoa toimiston työntekijöiden kesken ja allokoimalla viestintävastuu
yhden toimihenkilön kokonaisvastuulle. Erityistä huomiota kiinnitetään viestinnän ja tiedotuksen
kokonaisvaltaisuuteen (eri tiedotuskanavien synergia) ja verkkoviestinnän kehittämiseen.
Julkaisutoiminnan kokonaisuudistus on samalla myös viestinnällinen uudistus, millä on onnistuessaan
myönteisiä vaikutuksia tutkimustiedon ajantasaiseen, yleistajuiseen ja moniääniseen saatavuuteen.

7.1.

Työyhteisön sisäinen viestintä

Keskeinen kanava työyhteisön sisäisessä tiedotuksessa ovat toimiston viikkopalaverit ja kuukausittain
järjestettävät koko työyhteisön tapaamiset (ns. matala-seminaari).
Nuorisotutkimusseuran kaltaisen verkostomaisen yhteisön tiedonkulku ja yhteisöllisyys edellyttävät
toimivia sähköisiä kommunikaatiokanavia ja -tapoja. Nuorisotutkimusseuran hallituksella,
Nuorisotutkimusverkoston tutkijoilla ja toimihenkilöillä on käytössään omat sähköpostilistansa. Lisäksi
hallituksella ja toimihenkilöillä on käytössään oma verkkopohjainen sivusto, jonne kootaan hallituksen
kokousten asiakirjat.
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Hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat jaetaan tiedoksi Nuorisotutkimusverkoston henkilökunnalle, mikä
parantaa henkilökunnan tiedonsaantia yhteisten asioiden hoidosta ja mahdollistaa vaikuttamisen
yhteiseen päätöksentekoon.

7.2.

Jäsentiedotus

Nuorisotutkimusseuran jäsenille tiedotetaan nuorisotutkimuksen kentän tapahtumista ja seuran
järjestämistä tilaisuuksista yhdistyksen verkkosivuilla, sähköpostitiedotuksena (nts-jasenet@list.alli.fi,
nuotta@list.alli.fi) ja jäsenkirjeillä.
Vuonna 2013 selvitetään myös tarvetta ja mahdollisuuksia jäsenkirjeen kehittämiseen sen
ilmestymistiheyden ja muodon osalta.

7.3.

Ulkoinen tiedotus

Nuorisotutkimusseuran asiantuntijarooli edellyttää vahvaa ja monikenttäistä tiedotustoimintaa.
Tiedotuksessa käytetään yhä monipuolisemmin ja systemaattisemmin sähköistä viestintää. Seura
ylläpitää jatkuvasti laajentuvaa verkkoviestintäänsä verkkosivustollaan, Facebook-profiilissaan ja
sähköpostilistoillaan. Vuoden aikana selvitetään myös tarvetta muiden sosiaalisen median tarjoaminen
mahdollisuuksien aiempaa parempaan hyödyntämiseen. Tutkimuksista ja julkaisuista tiedotetaan
verkkosivujen lisäksi messuilla, seminaareissa sekä alan ammattilehdissä. Mediatiedotuksessa käytetään
nuorisotutkimuksen tarpeisiin kehitettyjä medialistoja ja -kanavia.
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