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1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2014  
 

Nuorisotutkimusseura ry on vuonna 1988 rekisteröity tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on 

edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa. Yhdistys edistää nuorisotutkijoiden, yliopistojen, 

korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja nuorisotutkimuksesta kiinnostuneiden yhteisöjen välistä 

yhteistoimintaa, tekee aloitteita nuorisotutkimuksen edistämiseksi, kehittää tutkijoiden kansainvälisiä 

yhteyksiä, järjestää seminaareja sekä harjoittaa alaansa liittyvää tutkimus-, tiedotus- ja 

julkaisutoimintaa.  

Nuorisotutkimusseuran jäseniksi voivat liittyä nuorisoa tai nuoruutta tutkineet tai tutkimuksesta 

kiinnostuneet henkilöt. Jäsenet ovat pääasiassa eri tieteenalojen edustajia ympäri Suomea. Vuoden 

2013 lopussa Nuorisotutkimusseuralla oli xxx jäsentä, ja jäsenmäärä on 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. Nuorisotutkimusverkosto on paitsi 

tutkimusyhteisö, myös tietoon perustuvan yhteiskunnallisen vaikuttamis- ja kehittämistyön 

monipuolinen toteuttaja. Vuonna 2014 tämä kokonaistavoite kääntyy kuudeksi strategiseksi 

ulottuvuudeksi:  

 

Sukupolvisuhteet, elämänkulku ja siirtymät 
 

Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksellinen ja yhteiskunnallinen toiminta kohdistuu myös vuonna 2014 

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 nuorison ja nuoruuden näkökulma. Tällaisena ajankohtaisena teemana 

mainittakoon mm. nuorten yhteiskuntatakuu. Elämänkulun näkökulma merkitsee myös 

pitkittäistutkimusasetelmien tuomista nykyistä vahvemmaksi osaksi Nuorisotutkimusverkoston 



      
      4 

4 
 

tiedonkeruuta, jotta voidaan identifioida nuorten elämänkulun suuntia ja arjen katkoksia aiempaa 

monipuolisemmin. Sukupolviherkkyys tarkoittaa Nuorisotutkimusverkoston toiminnassa myös 

tieteellistä vuoropuhelua eri tutkijasukupolvien kesken. Vuoden 2013 lopussa pidetyn 

nuorisotutkimuksen gradupäivän kokeilua jatketaan säännönmukaisesti vuodesta 2014 alkaen ja 

nivotaan gradupäivä osaksi avoimen tutkijaseminaarin rakennetta.  

Nuorisotyön ja -toiminnan tutkiva kehittäminen 
 

Tutkivan kehittämisen tradition monipuolista toteuttamista jatketaan vuonna 2014. 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. Vuoden 2014 aikana kiinnitetään erityistä huomiota 

tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmiin (oppikirja suunnitteilla) ja OKM:n nimeämien Nuorisotyön 

palvelu- ja kehittämiskeskusten (14 kpl) välisen dialogin vahvistamiseen.  

Demokratia, yhdenvertaisuus ja eriarvoisuus  
 

Ajankohtaiset haasteet eriarvoisuuden ja yhdenvertaisuuden tulkinnoissa ja toteutumisessa vaativat 

nuorisotutkimukselta sekä yleiskatsauksellista otetta että erityistä sensitiivisyyttä erilaisia piiloon jääviä 

tai vaiettuja ilmiöitä ja kokemuksia kohtaan. Niin ikään demokratiaan liittyvien aihepiirien tutkimus 

vaatii laaja-alaista ja moniulotteista jäsennystä, jotta näkökulma ei rajaudu vain perinteisten 

edustuksellisen demokratian lähtökohtiin, ympäristöihin ja toimijoihin. Kysymykset taloudellisten, 

sosiaalisten ja alueellisten resurssien yhteen kietoutumisesta nuorten elämässä ovat 

Nuorisotutkimusverkoston tiedonintressien ytimessä. Monikulttuurisuuden teemat ja 

kysymyksenasettelut ovat olleet Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksissa vahvasti läsnä sen 

perustamisesta lähtien. Vuoden 2014 aikana jatketaan edellisenä vuoden aikana aloitettua seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kokemuksia kartoittavaa tutkimus- ja kehittämishanketta. 

Lisäksi Nuorisotutkimusverkosto osallistuu ensimmäistä kertaa Lapsiuhritutkimuksen toteuttamiseen, 

yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa. Vuoden 2014 Nuorisobarometri pureutuu 

yhdenvertaisuuden ja syrjinnän teemoihin, niin arkielämän, kulttuuristen tekijöiden kuin talouden 

näkökulmista. Nuorisotutkimusverkosto on aloitteellinen myös tiedonkeruumenetelmien ja siihen 

liittyvien yhteistyömuotojen kansallisessa kehittämisessä siten, että säännönmukaisesti toteutettavat 

kyselyt voisivat toimia aiempaa parempana yhdenvertaisuuden arvioinnin ja syrjinnän seurannan 

välineenä.  

Nuorisotutkimuksen globaali vastuu 
 

Vuonna 2014 tutkimustoiminta vahvistuu kansainvälisesti yhä monikenttäisemmäksi. 

Tutkimushankkeisiin nivotaan mukaan globaali näkökulma, tarkoittipa se käsitteiden ja 

tutkimuskysymysten valintaa tai konkreettista vertailevaa hankeyhteistyötä. Nuorisotutkimusverkosto 

alkaa tehdä yhteistyösopimuksia niiden ulkomaisten yliopistojen tai tutkimuslaitosten kanssa, joissa 

toteutetaan merkittävää monitieteistä nuorisotutkimusta. Tällaisia avauksia tehdään vuonna 2014 mm. 
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Australian (Griffith University) ja pohjoismaisten tutkimusyhteisöjen (NOVA/ Norja, Remeso/ Ruotsi) 

suuntiin. Nuorisotutkimusverkosto on osa pohjoismaista Afrikkaan liittyvää lapsuus- ja 

nuorisotutkijoiden verkostoa, jota rahoittaa Pohjoismainen ministerineuvosto. Lisäksi Verkosto on 

Suomen Akatemian rahoittaman nuorten politisoitumista nyky-Afrikassa tarkastelevan 

konsortiohankkeen toinen toteuttaja. Verkosto on mukana kahdessa laajassa Euroopan unionin 

rahoittamassa, vuonna 2014 käynnistyvässä vertailevassa tutkimushankkeessa, joissa 

tutkimusympäristöt sijoittuvat niin Eurooppaan kuin Välimeren eteläpuolellekin. Hankkeissa kysymykset 

demokratiasta, muuttoliikkeestä, iästä ja sukupuolesta asettuvat monipuolisen analyysin kohteeksi.  

Myös nuorisotyön tutkimuksen kysymyksissä pyritään vahvistamaan globaalia dialogia, mihin tarjoaa 

mahdollisuuden mm. Suomessa kesäkuussa 2014 järjestettävä History of youth work -seminaari.  

Nuorisotutkimuksen uudet avaukset 
 

Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeet laajentavat tieteidenvälistä nuorisotutkimuksen kenttää 

sekä teoreettisesti, metodologisesti että empiirisesti. Uusia avauksia tehdään vuonna 2014 mm. 

nuoriso- ja populaarikulttuurin tutkimuksen risteyksessä, joka on nuorisotutkimuksen vahvan 

kulttuurintutkimuksellisen tradition kannalta ollut viime vuosina varsin ohut. Populaarikulttuurisen 

tiedon merkitystä tuodaan esille paitsi tieteellisen, myös yhteiskunnallisen nuoria koskevan keskustelun 

ja poliittisen ohjauksen kannalta (nuoriso- ja kulttuuripolitiikan risteykset, kulttuurinen nuorisotyö, 

nuorisokulttuurisen tiedon painoarvo sukupolvipolitiikassa). Nuoriso- ja 

populaarikulttuuritutkimuksellista dialogia vahvistetaan myös kansainvälisellä tasolla järjestämällä 

aiheeseen pureutuva tutkijakoulu ja konferenssi elokuussa 2014. Toukokuussa 2014 järjestettävä 

mediakasvatuksen tulevaisuutta koskeva kansainvälinen konferenssi tukee osaltaan tätä tieteidenvälistä 

dialogia. Perinteisen tieteellisen tietämisen tapoja koetellaan myös vuonna 2014 mm. vuoropuhelussa 

taiteen kentän kanssa. Tiimietnografian ja muiden tutkijayhteisöllisten keinojen soveltaminen vahvistaa 

tieteidenvälistä dialogia, myös menetelmällisesti. Tutkimushankkeet kurottautuvat myös niille 

institutionaalisille kentille, joissa nuorisotutkimuksellinen tieto on perinteisesti ollut sivuroolissa. 

Nuorisotutkimuksen tieteellisen aseman vahvistaminen 
 

Nuorisotutkimuksen tieteellisen aseman vahvistaminen on Nuorisotutkimusseuran keskeinen tehtävä. 

Vuonna 2014 tehtävää toteutetaan monin tavoin. Julkaisutoiminnan tasolla Nuorisotutkimus-lehden 

kehittämistyötä jatketaan ja Nuorisotutkimusseura osallistuu aktiivisesti julkaisufoorumi-hankkeeseen 

monitieteisen nuorisotutkimuksen aseman vahvistamiseksi tieteellisen julkaisemisen kentillä. 

Nuorisotutkimusseuran varapuheenjohtaja (2013) Päivi Honkatukia on valittu julkaisufoorumin 

arviointipaneelin 17 jäseneksi. Paneelin piiriin kuuluvat sosiaalitieteet, media- ja viestintätieteet sekä 

muut yhteiskuntatieteet (ml. nuorisotutkimus). Taustalla on monitieteisten seurojen välinen aktiivinen 

yhteistyö julkaisufoorumiasiassa; Nuorisotutkimusseuran lisäksi Lapsuudentutkimuksen seura, Suomen 

Sosiaalipedagoginen seura ja Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys ehdottivat Honkatukiaa 

arviointipaneelin jäseneksi. Nuorisotutkimusseuran hallituksen jäsen (2013), Timo Harrikari, on 
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Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksen jäsen, mikä vahvistaa yhteistyömahdollisuuksia muiden 

tieteellisten seurojen kanssa.  

Nuorisotutkimusverkosto toteuttaa vuoden 2014 aikana selvityksen nuorisotutkimuksen tieteellisestä 

asemasta sekä tulevaisuuden suunnista suomalaisissa yliopistoissa. Tämän selvityksen perusteella 

jatketaan aiempaa systemaattisempaa tutkimus-, opetus- ja koulutusyhteistyötä yliopistojen kanssa.  

Tieteellinen asema kytkeytyy tiiviisti Nuorisotutkimusseuran asemaan tietoon perustuvana 

yhteiskunnallisena vaikuttajana. Vuoden 2014 tutkimuksellisen vaikuttamistyön mahdollisuuksia 

avarretaan mm. verkkoviestintää vahvistamalla (mm. seminaarien ja muiden tapahtumien streemaus, 

audiovisuaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen Kommentissa mm. asiantuntijahaastattelut, 

sosiaalisen median monipuolinen käyttö). Nuorisotutkimusverkoston nykyisten seminaari- ja 

tapahtumarakenteen ohelle tuodaan uudenlainen laajalle yleisölle tarkoitettu keskustelusarja Studia 

Nuorisologia, jonka tarkoituksena on heittää yhteiskunnalliseen keskusteluun nuorisotutkimuksellisia 

näkökulmia ja tarjota ajankohtaista tietoa. Keskustelusarja perustuu ajankohtaisten aiheiden ympärille 

luotuun keskusteluun, jossa dialogiin asettuvat nuorisotutkijat ja yhteiskunnan eri kenttien vaikuttajat 

mm. taiteen ja politiikan kentiltä.   

Tieteellisen aseman vahvistaminen merkitsee myös nuorisotutkijoiden asiantuntijuuden vahvistamista. 

Akateemisen ja soveltavan tutkimuksen risteyksissä toimivien tutkijoiden työkenttä on vaativa, ja 

yhteisöllistä tukea ja koulutusta tarvitaan tutkijanuran eri vaiheissa mm. tieteen popularisointiin liittyen. 

Vuonna 2014 kiinnitetään erityistä huomiota tutkijoiden koulutusmahdollisuuksien avartamiseen.  

1.2. Organisaation kehittäminen  
 

Nuorisotutkimusseuran käytössä olevan johtosäännön myötä Nuorisotutkimusseuran hallituksen rooli 

tiedepolitiikan aktiivisena edistäjänä vahvistuu operationaalisen vastuun ollessa aiempaa selkeämmin 

seuran toimihenkilöillä. Vuonna 2011 hyväksytyn johtosäännön ohella Nuorisotutkimusseurassa on 

tehty uudistuksia työyhteisön institutionaalisten raamien läpinäkyvyyden ja yhdenvertaisuuden ja 

työhyvinvoinnin tukemisen näkökulmista. Vuonna 2014 voimaan astuvia uusia säädöksiä ovat 

talousohjesääntö (sisältää matkustussäännön) sekä arkistonmuodostussuunnitelma. Taloushallinnon 

kokonaisuutta kehitetään edelleen verkosto-organisaation projektirakenteen ja toimintamuotojen 

tukemiseksi.  

 

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoimintaan saadaan uudenlaista pitkäjänteisyyttä kolmen 

toistaiseksi voimassa olevan tutkijantoimen myötä. Tutkijantoimet pyritään täyttämään 1.3.2014 

alkaen. Tämä merkitsee tärkeää avausta tutkimustoiminnan määräaikaisen projektirakenteen 

muuntamiseksi vakaammalle pohjalle nykyisessä verkosto-organisaation kehyksessä. Kyse on paitsi 

tutkimuksen laadusta ja relevanssista, myös tutkijaurien tukemisesta ja oikeudellisista kysymyksistä. 
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2. ORGANISAATIO 
 

2.1. Henkilöstö ja toimitilat 
 
Nuorisotutkimusseuran henkilöstöön kuuluu vuoden 2014 alussa seitsemän työntekijää Helsingin 

toimistolla sekä x tutkijaa eri puolilla Suomea.  

Vuonna 2014 toimistolla työskentelevät: 

- Tutkimusjohtaja Leena Suurpää  

- Hallintopäällikkö Minna Laasala  

- Vs. Erikoissuunnittelija Antti-Ville Kärjä 

 (tehtävän vakituinen haltija Kaisa Vehkalahti toimivapaalla 30.9.2014 asti) 

- Julkaisupäällikkö Vappu Helmisaari 

- Toimitussihteeri Tanja Konttinen 

- Järjestösihteeri Sarianne Karikko 

- Toimistosihteeri Heta Pulkkinen 

 

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. 

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. Hallituksen pääasialliset tehtävät liittyvät Nuorisotutkimusseuran toiminnan 

strategiseen suunnitteluun, operationaalisen johdon ollessa Nuorisotutkimusverkoston toimistolla. 

Tällainen strateginen tehtäväkokonaisuus vuonna 2014 on mm. osallistuminen nuorisotutkimuksen 

tieteellisen aseman vahvistamiseen korkeakouluissa. 

2.3. Talous  
 
Nuorisotutkimusseura ry saa perusrahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksiköstä (n. 50 

%). Perusrahoitus käsittää mm. toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa olevan henkilökunnan 

palkkauksen. Tämän lisäksi ulkopuolisen rahoituksen osuus on huomattava. Merkittävimpiä ulkopuolisia 

rahoittajia ovat vuonna 2014 Euroopan unioni, Suomen Akatemia, opetus- ja kulttuuriministeriön 
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liikunta- ja kulttuuriyksiköt sekä erilaiset säätiöt kuten Helsingin Sanomain Säätiö. Ulkopuolisia 

hankkeita hallinnoidaan Nuorisotutkimusseuran toimistolta. 

 

Vuonna 2014 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. 

avoimilla tutkijaseminaareilla, yhteisluentokurssein ja YUNET-rakenteen puitteissa, jota on vuoden 2014 

aikana tarkoitus uudistaa. Vuonna 2014 toteutetaan laaja selvitys nuorisotutkimuksen asemasta 

suomalaisissa yliopistoissa. Selvityksen pohjalta vahvistetaan tieteidenvälistä valtakunnallista 

yhteistyötä ja arvioidaan kehittämisen alueita. Vuotuisia, eri yliopistojen kanssa yhteistyössä 

järjestettäviä nuorisotutkimuksen luentosarjoja pyritään toteuttamaan myös vuonna 2014. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön ohella yhteistyötä tehdään muiden valtionhallinnon 

tahojen kanssa. Tutkimuksellinen dialogi työ- ja elinkeinoministeriön koskee erityisesti nuorisotakuun 

teemoja. Nuorisotutkimusverkosto julkaisee keväällä 2014 laajan kirjoituskokoelman nuorisotakuusta, 

jossa tutkijat, opettajat, opiskelijat ja nuorisotyön ammattilaiset analysoivat nuorisotakuuta 

yhteiskunnallisena ilmiönä ja toimintatapana. Sisäministeriön kanssa tehtävä yhteistyö koskee 

yhdenvertaisuustyön ja syrjinnän seurannan kehittämistä. Ulkoministeriön suuntaan vahvistetaan 

vuoropuhelua osana Afrikka-tutkimuspainotusta sekä siihen liittyvää nuoriso- ja kehityspolitiikan 

vaikuttamistyötä. Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa yhteistyötä jatketaan mm. lapsuuden, 

nuoruuden ja syrjäytymisen kysymyksissä. Oikeusministeriön kanssa vuoropuhelu jatkuu demokratia- ja 

kansalaisvaikuttamisen kysymysten kohdalla. Nuorisotutkimusverkoston liikuntatutkimuksen hankkeet 

tukevat yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön kanssa, opetus- ja 

kulttuuriministeriön kulttuuriyksikön tukemana puolestaan tuotetaan visio mediakasvatuksen 

tutkimuksen tulevaisuuden suunnista.  

Valtionhallinnon lisäksi keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat kunnat (mm. Kanuuna-verkosto), järjestöt 

(v. 2014 mm. Allianssi, Seta, Pakolaisneuvonta, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) ja säätiöt (mm. 

Helsingin Sanomain Säätiö, Suomen Lasten ja Nuorten Säätiö, Kordelinin säätiö, Cupore). Globaaleja 

liikkuvuusteemoja käsitellään yhteistyössä mm. CIMOn kanssa, jonka luottamuselimiin 

Nuorisotutkimusverkoston henkilökunnan jäsenet kuuluvat.  

Nuorisotutkimusseura voi tukea harkinnanvaraisesti itsenäisiä tutkimusverkostoja, joiden aihepiirit 

kytkeytyvät läheisesti nuorisotutkimukseen. Seura on aktiivinen osapuoli populaari- ja nuorisokulttuurin 
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suhdetta käsittelevän tutkimusverkoston muodostamisessa. Verkoston ohjaavana ajatuksena on 

tarkastella "populaarin" käsitettä suhteessa "nuoriso"-kategoriaan ja päinvastoin. Nuoriso on ollut 

keskeinen väestökategoria populaarikulttuuria määriteltäessä sitten toisen maailmansodan, mutta 

suurten ikäluokkien eläköityessä populaarikulttuuri ei ole enää nuorison yksinomaisuutta. Verkoston 

tavoitteena onkin yhtäältä tarkastella ja arvioida uudelleen niitä tapoja, joilla nuoriso tuottaa ja muovaa 

populaarikulttuurista tietoisuutta. Toisaalta päämääränä on kyseenalaistaa suoraviivaiset käsitykset 

sekä nuoriso- että populaarikulttuurista jälkimmäisen moninaisten määritelmien avulla. Verkoston 

toiminnalle ja siitä mahdollisesti kehkeytyville tutkimushankkeille haetaan rahoitusta vuoden 2014 

aikana. 

Yksi verkoston osa-alueista on Hip hop Suomessa: suuntaukset ja sukupolvet -hankesuunnitelma. 

Huomion keskiössä ovat hip-hop-kulttuurin ilmenemismuodot Suomessa: rap-musiikki, dj-toiminta, 

graffitimaalaukset sekä break-tanssi. Näitä tarkastellaan suhteessa nuorten omaehtoisen toiminnan ja 

institutionaalisten reunaehtojen jännitteisiin. Hankesuunnitelma kiinnittyy olennaisesti katupolitiikkaan 

kohdistuvaan "Nuorten sosiaalinen liikehdintä mediayhteiskunnassa" -tutkimushankkeeseen (ks. 3.6). 

3.1. Nuorisotutkimusverkoston säännöllinen tiedonkeruu 
 
Nuorisotutkimusverkosto tuottaa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtion nuorisoasiain 

neuvottelukunnan kanssa vuosittaisen Nuorisobarometrin. Vuoden 2014 Nuorisobarometrin teemana 

on yhdenvertaisuus. Nuorisobarometrien etukäteen sovittavat kattoteemat (osallisuus 2013, 

yhdenvertaisuus 2014 ja arjenhallinta 2015) noudattavat lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 

2012–2015 teemakokonaisuuksia, ja niiden avulla on tarkoitus vahvistaa ohjelman toteutumisen 

seurannan tietopohjaa. Nuorisobarometrien seurantatehtävän vahvistamiseksi myös nuorten arvojen ja 

asenteiden seurantaan tarkoitettujen toistuvien kysymysten esittämisvuodet sovitaan pidemmällä 

aikavälillä etukäteen. Näin suunnitellut kysymyssarjat voivat esimerkiksi vaalivuosina tukea poliittisen 

osallistumisen seurantaa. Vuoden 2014 aikana käydään keskustelu siitä, miten Nuorisobarometrin roolia 

nuorisopoliittisen ja nuorisotyön kehittämisen välineenä voidaan vahvistaa ja tehdään tarvittavat 

toimenpiteet (mm. otoskoon tarkistaminen, laajan taustakysymyspatteriston vakiinnuttaminen). 

 

Julkaisusarjoina joka vuosi toteutettava Nuorisobarometri ja joka toinen vuosi toteutettava Nuorten 

vapaa-aikatutkimus muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Nuorisobarometrista julkaistaan 

vastedes myös englanniksi käännetty tiivistelmä, mikä laajentaa teoksen lukijakuntaa ja mahdollistaa 

yhteistyön kansainvälisempien nuorisokyselytutkimusten toteuttamisessa. 

 

Syksyllä 2014 ilmestyvän kymmenennen Nuorten elinolot -vuosikirjan työnimenä on Toiseuden 

kokemukset lapsuudessa ja nuoruudessa. Kirjan julkaisevat yhteistyössä Nuorisotutkimusverkosto, 

Nuorisoasiain neuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).   
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3.2. Sukupolvisuhteet, elämänkulku ja siirtymät 
 

Oi nuoruus –verkostohanke (2010–2014) 

Vuoden 2014 aikana saatetaan päätökseen laaja Oi Nuoruus -hanke, joka tuo historiallisen ja nykypäivää 

valaisevan näkökulman nuoruuden sukupolvikokemuksiin: perhe- ja ystävyys- ja yhteiskuntasuhteisiin, 

aikuistumiseen ja siirtymiin, työn ja vapaa-ajan kysymyksiin, populaari- ja nuorisokulttuureihin, sota-

aikaan sekä hyvinvointivaltion rakentumisen ja hapertumisen ilmiöihin. Poikkeuksellisen laajan 

kirjoituskilpailuaineiston pohjalta valmistuu omaelämäkerrallinen teos ja tieteellinen artikkelikokoelma. 

Rahoitus: Kordelinin säätiö. 

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 VTT, dos. Mikko Salasuo. Hankkeen vastuullinen johtaja: Mikko 

Salasuo. Rahoitus: OKM / liikuntayksikkö. 

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 (2009–2014)  

Peruskouluetnografian jatkoksi etsitään aktiivisesti mahdollisuuksia toteuttaa etnografinen tutkimus 

nuorten koulun arjesta toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. 

 

3.3. Nuorisotyön ja -toiminnan tutkiva kehittäminen 
 
Nuorisotutkimusseura toteuttaa monipuolisesti kumppanuusyhteistyötä nuorisoalan kentän toimijoiden 

kanssa (esim. kunnat, järjestöt) yhteisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden muodossa. 
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Oppimisympäristöt yhteistyöhön. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön tutkimus- ja kehittämishanke 

(2012–2015) 

Yhteistyöhanke Kanuuna-verkoston kanssa, jossa nuorisotyön ja koulun monialaiset vuoropuhelun 

mahdollisuudet asettuvat tutkivan kehittämisen kohteeksi viidessä suomalaisessa kaupungissa. 

Kehittäjä-tutkija FT Tomi Kiilakoski. Rahoittajana OKM/ nuorisoyksikkö / Kanuuna-verkosto.  

Päihteillä, huumeilla ja muilla riippuvuuksilla oirehtivien nuorten tavoitettavuus ja hoitoon 

sitouttaminen Turun Nuorisoaseman Kosketuspinta -projektissa (10/2013 – 2/2014) 

Tutkimuksessa tarkastellaan Turun nuorisoaseman Kosketuspinta-projektissa (2012–2015) kehitteillä 

olevaa nuorisososiaalityön muotoa, jonka tarkoituksena on vakavan syrjäytymisen riskiryhmän 

kuuluvien nuorten hoidon ja kuntoutuksen edistäminen. Tutkimuksen tavoitteena on dokumentoida 

projektissa toteutettava työmenetelmä muille jaettavaan muotoon ja arvioida sen vaikuttavuutta 

projektiin osallistuneiden nuorten ja heidän perheiden kannalta. Tutkimuksessa arvioidaan myös 

projektissa toteutettavaa verkostoyhteistyötä ja koulutusta. Tutkimus osallistuu toimintamallin 

ammatilliseen kehittämiseen ja kiinnittyy Nuorisotutkimusseuran nuorisotyön ja toiminnan tutkivaan 

kehittämiseen. Tutkija: dos. FT Anne Puuronen. Rahoitus: Turun Nuorisoasema.  

Valtakunnallisen nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelun (Suunta) arviointihanke (2013–2014) 

Kyseessä on Suomen itsenäisyyden rahaston Sitran rahoittama yhteistyöhanke, jolla pyritään osaltaan 

vastaamaan nuorisotakuun haasteisiin koskien nuorten kohtaamista ja tavoittamista. Valtakunnallisen 

ohjaus- ja neuvontapalvelun vastuullisena toteuttajana toimii Pelastakaa Lapset. Palvelun tavoitteena 

on verkkopohjaisen nuorten ohjauspalvelun kehittäminen. Palvelukokeilun käynnistäminen kytkeytyi 

Yleisradion syksyn 2013 aikana toteutettuun Nuorille.Nyt! -kampanjaan. Suunta-kokeilun arvioinnista 

vastaa Anu Gretschel ja Pirjo Junttila-Vitikka. Rahoitus: Sitra.  

Miten arvioida ja parantaa nuorten syrjäytymisen ehkäistytoimien vaikuttavuutta? (2014) 

Suomessa nuorten syrjäytymisen ehkäisy on ollut nuorisotyön ja -politiikan ydinkysymyksiä jo pitkään. 

Huolimatta kattavista politiikkatoimista ja monipuolisesta käytännön työstä maastamme puuttuu 

kokoavaa, arvioivaa tietoa erilaisten syrjäytymisen ehkäisemiseen pyrkivien toimenpiteiden 

vaikutuksista, olipa kyseessä toimintaympäristöt, resurssit ja niiden käyttö, toimenpiteiden luonne, 

työntekijöiden osaaminen tai mukana olevien nuorten elämäntilanteet ja -tarpeet tai heidän kanssaan 

tehtävä yhteistyö. Tutkimus-, kehittämis- ja arviointihankkeen tavoitteena on koota ja täydentää 

nuorten syrjäytymistä ja syrjäytymisriskejä koskevaa tutkimusta keskittyen syrjäytymistä ehkäisevien 

hankkeiden ja toimien vaikuttavuutta koskeviin kompleksisiin kysymyksiin. Tutkimushanke toteutetaan 

hankeyhteistyönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Hankkeen vastuullisena tutkijana VTT 

Sanna Aaltonen. Rahoitus OKM/nuorisoyksikkö. 

Myrsky-hankkeen tutkimuksellinen kehittäminen (2012–2014) 



      
      12 

12 
 

Nuorten taide- ja kulttuuritoimintaa tukeva Myrsky-hankekokonaisuutta hallinnoi Suomen Lasten ja 

Nuorten Säätiö. Nuorisotutkimusverkosto osallistuu hankkeen kehittämistyöhön. Rahoitus: Suomen 

Lasten ja Nuorten Säätiö.  

Taidot elämään hanke (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. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 

taideprojektiin osallistumisen ja nuoren tulevaisuussuunnittelun välistä suhdetta. Tutkija: dos., FT Anne 

Puuronen. Rahoitus: Suomen lasten ja nuorten säätiö (SLNS) /Taidot elämään -hanke on käynnistynyt 

vuonna 2013 RAY:n tuella. Hanke jatkuu, mikäli RAY:tä haettu jatkorahoitus varmistuu. 

3.4. Demokratia, yhdenvertaisuus ja eriarvoisuus  
 
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.  

Positiomallin kehittäminen lasten ja nuorten syrjäytymisen tarkastelemiseksi (2013–2016) 

Syrjäytymiseen liittyvät kysymykset ovat hallinneet viime vuosien julkista keskustelua lapsista ja 

nuorista. Syrjäytymiskeskustelussa vähemmälle tarkastelulle ovat jääneet erilaiset 

teoreettismetodologiset tavat hahmottaa syrjäytymisprosessia. Tässä tutkimushankkeessa kehitetään 

tulkintakehystä, joka pohjautuu kriittisen realismin metateoriaan. Samalla mallissa tarkastellaan 

eriarvoisuuden, poikkeavuuden, leimautumisen ja identiteetin kysymyksiä, joihin tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys kiinnittyy. 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. Tutkimushankkeessa 

tehdään yhteistyötä Tampereen yliopiston ja Queens University of Belfastin kanssa. Tutkija: VTT Elina 

Pekkarinen. Rahoitus: Suomen Akatemia (tutkijatohtorin henkilökohtainen rahoitus). 
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Hyvinvoiva sateenkaarinuori (2012–2014) 

Setan kanssa yhteistyössä toteutettavan tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on parantaa 

tietämystä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvoinnista ja elinehdoista 

Suomessa sekä tuottaa välineitä nuoriso-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille lhbtiq-nuorten 

hyvinvoinnin tukemiseksi. Hankkeen jatko-osiossa toteutetaan vuonna 2013 toteutetun lhbtiq-nuorille 

suunnatun kyselyn päätelmiin pureutuva laadullinen osio, jonka toteuttamiseen nuoret aktiivisesti 

osallistuvat. Osana laadullista tutkimushanketta tehdään omaelämäkerrallinen kirjoituskeruu 

yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkiston kanssa. Hankkeen tutkijana toimii 

VTM, FM Riikka Taavetti. 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) millaiset tekijät edistäisivät 

tutkittavien nuorten yhteiskunnallista kiinnittymistä. Hankkeen tutkijana toimii YTM Antti Kivijärvi. 

 

Nuoret työttömät liikuntapaikkojen käyttäjinä (2013–2014) 

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. 

Ei rasismille -hankkeen kyselytutkimus (2013–2014) 

 

Suomen Punainen Risti koordinoi kansalaisjärjestöjen yhteistä Ei rasismille -verkostohanketta. Osana 

hanketta toteutetaan kysely SPR:n toimijakentälle. Kyselyn tarkoituksena on tarjota tietoa SPR:n 

toimijoiden näkemyksistä, valmiuksista, kokemuksista ja toiveista koskien rasisminvastaista 

kansalaistoimintaa ja -työtä. Hankkeen tutkijana toimii YTM Antti Kivijärvi. Rahoitus: SPR (RAY).  

 

 

3.5. Nuorisotutkimuksen globaali vastuu  
 

Tutkimus- ja yhteiskunnallisen vaikuttamistoiminnan keskeisenä arvona on globaali vastuu. Globaalia 

hankeyhteistyön vahvistamispyrkimyksistä mainittakoon Lleidan yliopistosta (Katalonia) koordinoitava 
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verkostoyhteistyö Indignant Generation. The youth movements of 2011 in the Mediterranean area: a 

transnational perspective (GENIND). Vuonna 2013 edistetään niin ikään globaalia julkaisuyhteistyötä 

Young-lehden toimittamisen ohella vahvistamalla Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoiminnan 

kansainvälisiä kytköksiä.  

Tutkimustoiminnan ohella Nuorisotutkimusverkosto osallistuu EU:n ja EN:n nuorisoalan partnership-

verkostojen 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 lapsi- 

ja nuorisotutkijoiden verkostotoimintaan. Rahoitus: Suomen Akatemia. 

Empowering the young generation: challenges and opportunities in the triple transition (2014–2016) 

Nuorisotutkimusverkosto on mukana laajassa, vuonna 2014 käynnistyvässä EU-rahoitteisessa 

tutkimushankkeessa (FP7), jossa tutkitaan Välimeren ympärillä olevien maiden nuoria sekä globaaleja ja 

yhteiskuntien demokratiakysymyksiä moniulotteisesti. Hankkeessa tarkastellaan nuorten siirtymiä 

aikuisuuteen erilaisissa yhteiskuntarakenteissa Välimeren molemmin puolin. Toisaalta tarkastellaan 

yhteiskuntien demokratisoitumiskehitystä ja -siirtymiä osana globaaleja sosioekonomisia ja -kulttuurisia 

muutoksia. Hankkeen fokuksessa ovat erityisesti Marokko, Algeria, Tunisia, Egypti and Libanon. Hanketta 

koordinoidaan Barcelonasta käsin (Cidob – Barcelona Centre for International Affairs).  

Migrant Men’s Well-Being in Diversity (2014–2015) 

Nuorisotutkimusverkosto on kumppanina vuonna 2014 käynnistyvässä seitsemän Euroopan maan EU-

rahoitteisessa yhteishankkeessa, jossa tutkitaan sukupuolen, iän ja maahanmuuttajataustan suhdetta 

eurooppalaisiin yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Hanketta koordinoidaan Saksasta käsin (CJD Hamburg + 

Eutin). 
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3.6. Nuoriso- ja mediatutkimuksen risteykset 
 

Media kehystää nuorten elämää yhä moninaisemmin tavoin, mikä rohkaisee myös nuoriso- ja 

mediatutkijoita aiempaa systemaattisempaan yhteistyöhön.  

Nuorten sosiaalinen liikehdintä mediayhteiskunnassa – Vertaileva tutkimus Helsingin ja Lontoon 
lähiöistä (2012–2014) 
 
Konsortiohanke tarkastelee nuorten katupolitiikaksi kutsuttua toimintaa nykypäivän 

mediayhteiskunnassa. Tutkimuksen kohteena ovat sekä nuorten yhteisöllinen toiminta kaupunkitilassa 

että julkisen keskustelun mielikuvat kaupungin syrjäalueiden nuoruudesta. Hanke valaisee kadun 

yhteisöllisiä merkityksiä nuorten arkielämässä. Katu ymmärretään hankkeessa niin fyysisenä, 

sosiaalisena kuin diskursiivisena 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, Koneen Säätiö ja Suomen Kulttuurirahasto.  

 

Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen (2014) 

Hankkeen tavoitteena on edistää mediakasvatusta tietopohjan kartoituksen ja sen pohjalta tehtävän 

tutkimuksellisen kehittämissuunnitelman turvin. Hankkeessa tehdään kriittinen sisällöllinen kartoitus 

kotimaisesta eri instituutioiden tuottamasta mediatutkimuksesta mukaan lukien lapsiin kohdistuva 

mediapedagoginen tutkimus. Hankkeessa keskitytään erityisesti 0–12-vuotiaita lapsia koskevaan 

tutkimukseen, mutta mukaan otetaan soveltuvin osin myös vanhempia oppivelvollisuusikäisiä nuoria 

koskeva tutkimus. Kartoituksen avulla edistetään tutkimustulosten käyttöä ja tehdään suunnitelma 

tulevaisuuden tutkimustarpeista. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä tiedon tuottajien ja käyttäjien 

kanssa. Hankkeen tutkija: YTT Annikka Suoninen. Rahoitus: OKM/ kulttuuriyksikkö.  

 

3.7. Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinto  
 

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinto (aiemmin gradupalkinto) jaetaan neljännentoista kerran 

ansioituneille nuorisotutkimuksellisten opinnäytteiden tekijöille. Vuonna 2013 kisassa oli ensimmäistä 

kertaa oma sarjansa myös ammattikorkeakoulujen-opinnäytetöille. Palkintojen lisäksi annetaan 

kunniamainintoja. Arviot tekee opinnäyteraati, johon valittavilta edellytetään tohtorin tutkintoa. 

Opinnäytepalkinnosta tiedotetaan laajasti, jotta kilpailun saataisiin mahdollisimman edustava ja laaja 

otos osallistujia ja korkeatasoisia opinnäytetöitä.  
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4. JULKAISUT  
 

Julkaisutoiminnan tavoite noudattelee vuonna 2014 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 

Kommenttia. Kommentti integroidaan vuonna 2014 osaksi Nuorisotutkimusseuran sivuja osana 

laajempaa verkkoviestintä- ja julkaisu-uudistusta. Vuonna 2014 Nuorisotutkimus-lehti ja julkaisusarja 

(tiedesarja) pyritään nostamaan julkaisufoorumin kategoriaan 2. 

 

Vuoden 2014 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, 

Turun ja Helsingin kirjamessuilla sekä tieteellisissä tapahtumissa. Merkittävimmät 

Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja myyvät kirjakaupat ovat Akateeminen kirjakauppa, BTJ Finland Oy, 

Booky.fi Oy ja Kirjavälitys. 

 

4.1. Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja 
 
Julkaisutoiminta jatkuu vuonna 2014 vilkkaana yhä useampien tutkijoiden tarjotessa verkostolle 

nuorisotutkimusaiheisia tutkimuksiaan julkaistavaksi ja julkaisuyhteistyön moninaistuessa eri 

kustantajien kanssa. Julkaisutoiminnan kehittämiskohteena vuonna 2014 on kansainvälisen 

julkaisutoiminnan ja yhteyksien vahvistaminen. Vuonna 2014 julkaistavissa teoksissa painottuvat mm. 

nuorisotutkimukselliset väitöskirjat, metodikirjallisuus sekä suomalaisen nuorisotutkimuksen esittely 

kansainväliselle yleisölle englanninkielisen artikkelikokoelman muodossa.  

 

Vuonna 2014 julkaisutoiminnan rakenteita kehitetään edelleen. Erityisinä huomion kohteina ovat 

referee-toiminnan kehittäminen julkaisujen laadun takaamiseksi ja selkiyttäminen sekä julkaisujen 

linkittäminen kansainvälisiin verkkojärjestelmiin. Vuoropuhelua tiivistetään yliopistojen ja tieteellisten 

seurojen kanssa myös julkaisuyhteistyön tasolla. Julkaisuyhteistyötä tehdään aktiivisesti myös 

yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistamiseksi mm. OKM:n, valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan 

sekä järjestöjen kanssa.  

 

4.2. Nuorisotutkimus-lehti 
 
Monitieteellinen Nuorisotutkimus-lehti on vertaisarvioitu tieteellinen lehti, joka ilmestyy neljä kertaa 

vuodessa. Nuorisotutkimus-lehti on luopunut teemoista vuonna 2013 ja ilmestyy nykyään 

teemattomana julkaisuna.  Lehden artikkelit esittelevät uutta tietoa, teoriaa ja metodologisia 

keskusteluja tai käsittelevät nuoriin, nuorisokulttuureihin, nuoruuteen, nuorisopolitiikkaan, nuorten 
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elinoloihin tai nuorille tarjottuihin palveluihin kohdentuvia käytänteitä, käsitteitä, instituutioita, 

puhetapoja ja politiikkaa. Nuorisotutkimuksessa julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, 

ajankohtaisia puheenvuoroja nuoriso- ja yhteiskuntapolitiikasta, haastatteluja, kirja-arvioita ja 

lektioita. Nuorisotutkimus on poikkitieteellinen lehti, joka rohkaisee tieteiden väliseen vuoropuheluun ja 

eri teorioiden, ajatteluperinteiden, menetelmien tai tieteenalojen yhdistämisiin ja rajanylityksiin.  

 

Lehti liittyy julkaisupalvelu Elektraan, jonka tavoitteena on edistää elektronista julkaisemista ja laajentaa 

aineiston verkkovälitystä kustannusvastaavuuteen pyrkien. Nuorisotutkimus on julkaisufoorumilla 

tasolla 1.  Tavoitteena on toimintavuonna päästä tasolle 2. 

 

Toimintavuoden 2012 lopulla kaksivuotiskaudeksi valitut päätoimittaja ja toimikunta jatkavat työtään 

vuonna 2014. Lehdellä on vakituinen toimitussihteeri.  

  

4.3. Kommentti – nuorisotutkimuksen verkkokanava 
 

Kommentin rakennetta uudistetaan merkittävästi vuonna 2014. Sen rakennetta yhtäältä 

yksinkertaistetaan ja toisaalta pyritään hyödyntämään yhä enemmän erilaisia video- ja 

suoratoistomahdollisuuksia. Sivut integroidaan aiempaa tiiviimmin seuran kotisivuihin sekä linkitetään 

sosiaalisen median sivuille. Erillisestä toimituskunnasta on luovuttu. 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. KOULUTUS- JA OPETUSYHTEISTYÖ 
 

5.1. 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, Itä-

Suomen, 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 YUNETin 

koordinaatio on siirtynyt Tampereen yliopistoon. YUNETin toiminnan syksyllä 2013 toteutetun 
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arvioinnin pohjalta käynnistetään YUNETin kehittämistyö, johon Nuorisotutkimusseura osallistuu 

aktiivisesti. 

Vuoden 2014 alusta vakiinnutetaan Nuorisotutkimusverkoston ja Tampereen yliopiston (YKY) 

nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriohjelman välinen tutkimus-, opetus- ja koulutusyhteistyö. 

Yhteistyöpöytäkirja on allekirjoitettu vuoden 2013 lopussa. Vastaavanlaisia yhteistyösopimuksia 

pyritään tekemään myös muiden suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen välillä tieteellisen 

vuoropuhelun ja tutkijakoulutuksen vahvistamiseksi. Tällaisia avauksia tehdään vuonna 2014 mm. 

Australian (Griffith University) ja pohjoismaisten tutkimusyhteisöjen (NOVA/ Norja, Remeso/ Ruotsi) 

suuntiin. 

Kevätkaudella 2014 valmistuu selvitys nuorisotutkimuksen asemasta yliopistoissa. Selvityksessä 

kartoitetaan yliopistoissa tehdyn ja tehtävän nuorisotutkimuksen oppiaine- ja tieteenalaperustaa, 

aihevalintoja sekä teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia. Selvitys kohdistuu myös 

nuorisotutkimuksellisten oppi- ja opetussisältöjen tulevaisuudensuunnitelmiin sekä YUNET-yhteistyön 

toteutumiseen ja mahdollisuuksiin.   

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.  

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  
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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 2014 pyritään edelleen syventämään jo olemassa olevia yhteistyökumppanuuksia sekä 

aktiivisesti löytämään uusia yhteistyötahoja ja -muotoja. Seminaareja ja keskustelutilaisuuksia 

järjestetään eri puolilla maata. Vuonna 2013 kokeiluluontoisesti aloitettua seminaarien suoratoistoa ja 

tallentamista myöhemmin katsottavaksi Bambuser-palvelun kautta jatketaan. Tavoitteena on, että 

seuran yleisöseminaareja voi seurata mistä tahansa ja tallennetut seminaarit ovat myös myöhemmin 

katsottavissa. Tämä vahvistaa toiminnan avoimuutta ja lisää valtakunnallisuutta. 

 

6.1. Nuorisotutkimuspäivät 
 

Kolmannettoista Nuorisotutkimuspäivät järjestetään marraskuussa 2014. Nuorisotutkimusseuran 

hallitus nimeää työryhmän valmistelemaan tapahtumaa. Tutkimuspäivien yhteydessä julkistetaan 

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkintojen saajat.  

6.2. Avoimet tutkijaseminaarit 
 

Nuorisotutkimusverkosto edistää avointen tutkijaseminaarien avulla nuorisotutkijoiden vuoropuhelua 

valtakunnallisesti ja monitieteisesti. Samalla seminaari toimii nuorisoalan tutkijakoulutuksen tukena eri 

uravaiheessa oleville tutkijoille. Tutkijaseminaari kokoaa yhteen nuorisotutkijoita ja opiskelijoita noin 

neljä kertaa vuodessa. Yhteistyön muotoja on viime vuosina monipuolistettu siten, että seminaareja 

järjestetään yhteistyössä eri paikkakuntien yliopistojen sekä muiden tieteellisten seurojen kanssa. 

Vuonna 2014 yksi kevään tutkijaseminaareista tullaan järjestämään teemattomana siten että erilaiset 

nuorisotutkimukselliset näkökulmat ja aihepiirit mahtuvat mukaan. Toinen kevään seminaareista 

järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen kanssa (Tarja Tolonen) 

"gradupäivänä", jossa pro gradu -tutkielmiaan valmistelevien opiskelijoiden on mahdollista saada 

palautetta laajemmalta nuorisotutkimuksen kentältä. Syksyn avoimen seminaarin yhdeksi teemaksi on 

suunniteltu nuorison ja populaarikulttuurin suhdetta.  

6.3. Muut seminaarit ja keskustelutilaisuudet  
 

Nuorisotutkimusseura järjestää yhteistyössä muiden tahojen kanssa nuorisoalaan liittyviä seminaareja 

ja tapahtumia, asiantuntijatapaamisia, sekä tutkijoiden opintopiirejä. Seura järjestää tuoreisiin 

julkaisuihin liittyviä keskustelu- ja julkistustilaisuuksia. 

Monikenttäisten yleisöjen tavoittamiseksi suunnitellaan uudenlaista nuorisotutkimuksen tuloksia 

popularisoivaa keskustelusarjaa Studia Nuorisologia, jonka tarkoituksena on heittää yhteiskunnalliseen 

keskusteluun nuorisotutkimuksellisia näkökulmia ja tarjota ajankohtaista tietoa. Keskustelusarja 
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perustuu ajankohtaisten aiheiden ympärille luotuun keskusteluun, jossa dialogiin asettuvat 

nuorisotutkijat ja yhteiskunnan eri kenttien vaikuttajat mm. taiteen ja politiikan kentiltä.   

Elokuussa 2014 Nuorisotutkimusverkosto järjestää nuorisotutkimuksen kesäkoulun 

pääkaupunkiseudulla. Kesäkouluun kutsutaan sekä ulkomaisia että kotimaisia asiantuntijoita 

kommentoimaan tutkijakoulutettavien väitöskirjahankkeita. Kesäkoulun teemana on nuorison ja 

populaarikulttuurin suhde ja se järjestetään yhteistyössä International Institute for Popular Culturen 

sekä Kulttuurintutkimuksen seura ry:n kanssa. Kesäkouluun valitaan hakemusten perusteella 18 jatko-

opiskelijaa. 

Nuorisotutkimusseura järjestää omaa ohjelmaa myös mm. Turun ja Helsingin kirjamessuille. Turun 

kirjamessujen teemana 2014 on Ranska. Nuorisotutkimusverkosto tekee yhteistyötä Ranskan instituutin 

kanssa ja kutsuu messuille sekä mahdollisesti laajemmallekin Suomen-kiertueelle ranskalaisen tutkijan. 

6.4. Kansainvälinen seminaaritoiminta  
 

Kansainvälinen seminaaritoiminta on vuonna 2014 vilkasta. Nuorisotutkimusverkosto osallistuu 

pohjoismaisten Afrikkaa tutkivien lapsi- ja nuorisotutkijoiden verkostotoimintaan (Nordic Network of 

African Childhood and Youth Research, NoNACYR), jota rahoittaa Pohjoismainen ministerineuvosto.  

Nuorisotutkimusverkosto osallistuu useiden kansainvälisten seminaarien toteuttamiseen vuoden 2014 

aikana:  

Nuorisotutkimusverkosto osallistuu Euroopan neuvoston nuorisotyön historiakonferenssin 

seminaarisarjan edistämiseen järjestämällä yhteistyössä OKM:n ja nuorisoalan kansallisten ja 

kansainvälisten toimijoiden kanssa nuorisotyön seminaarin Autonomy through Dependencies: Histories 

of co-operation, conflict and innovation in youth work 9-10.6.2014. Seminaari uudistaa nuorisotyön 

eurooppalaista seminaarisarjaa teemanäkökulman ja globaalimpien perspektiivien kautta.  

Tieteellisten konferenssiosallistumisen ohella Nuorisotutkimusverkoston tutkijat osallistuvat 

säännönmukaisesti myös kansainvälisiin nuorisoalan seminaareihin tuoden koulutus- ja 

kehittämistoimintaan tutkimuksellista näkökulmaa.  

Kansainvälinen Media Education Futures -seminaari järjestetään 8-9.5.2014. Seminaari pääjärjestäjänä 

toimii Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikkö. Yhteistyökumppaneita on 

Nuorisotutkimusverkoston lisäksi Nordicom (Pohjoismainen media- ja viestintätutkimuksen keskus), 

Mediakasvatusseura ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Meku.  

28.-29.8.2014 Nuorisotutkimusverkosto järjestää Helsingissä kansainvälisen konferenssin Holy Crap! 

Intersections of the Popular and the Sacred in Youth Cultures. Tieteidenvälisessä konferenssissa 

pureudutaan siihen, miten ymmärrys nuoriso- ja populaarikulttuurista rakentuu suhteessa 

postsekularisaatioksi ja uususkonnollisuudeksi tai -hengellisyydeksi nimettyihin sosiokulttuurisiin 

muutoksiin. Konferenssi on jatkoa elokuun kesäkoululle, ja se järjestetään yhteistyössä International 
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Institute for Popular Culturen, Kulttuurintutkimuksen seura ry:n, Åbo Akademin 

huippuyksikkötutkimushankkeen Post-Secular Culture and a Changing Religious Landscape in Finland, 

Helsingin ja Turun yliopistojen uskontotieteiden oppiaineiden sekä UskoMus-tutkimusverkoston kanssa. 

 

Nuorten sosiaalinen liikehdintä mediayhteiskunnassa – vertaileva tutkimus Helsingin ja Lontoon lähiöistä 

-hanke järjestää syksyllä 2014 päätösseminaarin, jonne kutsutaan tutkijavieraita myös Lontoosta.  

 

Nuorisotutkimusverkoston monien tutkimushankkeiden ohjausryhmät koostuvat kansainvälisistä 

huippututkijoista. Verkosto kutsuu vuoden 2014 aikana ulkomaisia nuorisotutkijoita Suomeen joko 

vierailuluennoitsijaksi tai verkoston tutkimushankkeiden edistämiseksi. Tällainen kansainvälisesti 

tunnettuja tutkijoita Suomeen kokoava työryhmäkokous pidetään Nuorten poliittisuus nyky-Afrikassa -

hankkeen koordinoimana 14-15.2.2014. Kyseessä on kansainvälinen hankekokous ja kansainvälisen 

kirjan suunnittelukokous. Työryhmä pidetään Helsingissä osana Kehitystutkimuksen seuran järjestämää 

kansainvälistä konferenssia Inclusions / exclusions? Communities, identities and value systems 

reconsidered. 

 

Nuorisotutkimusverkosto suunnittelee osallistumista Frankfurtin kirjamessuille lokakuussa 2014. 

Messujen vuoden 2014 teemamaana on Suomi.   

 

 

7. VIESTINTÄ  
 
Nuorisotutkimusseuran viestintä- ja tiedotustoimintaa kehitetään vuonna 2014 selkiyttämällä viestintä- 

ja tiedotuksellista työnjakoa toimiston työntekijöiden kesken ja allokoimalla viestintävastuu yhden 

toimihenkilön kokonaisvastuulle. Viestinnän tehokkuutta ja systemaattisuutta pyritään lisäämään 

selvittämällä mahdollisuuksia mediaseurannan käyttöönottoon. Erityistä huomiota kiinnitetään 

viestinnän ja tiedotuksen kokonaisvaltaisuuteen sekä verkkoviestinnän kehittämiseen edelleen. Seuralla 

on aktiivinen Facebook-sivu sekä etenkin seminaarien yhteydessä käytettävä Twitter-tili. Seuran 

toiminnan valtakunnallisuutta vahvistetaan mahdollistamalla yleisötilaisuuksien seuraaminen verkon 

kautta. 

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 
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hallituksella ja toimihenkilöillä on käytössään oma verkkopohjainen sivusto, jonne kootaan hallituksen 

kokousten asiakirjat.  

Hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat jaetaan tiedoksi Nuorisotutkimusverkoston henkilökunnalle, mikä 

parantaa henkilökunnan tiedonsaantia yhteisten asioiden hoidosta ja mahdollistaa vaikuttamisen 

yhteiseen päätöksentekoon.  

7.2. Jäsentiedotus ja jäsenedut 
 
Nuorisotutkimusseuran jäsenille tiedotetaan nuorisotutkimuksen kentän tapahtumista ja seuran 

järjestämistä tilaisuuksista yhdistyksen verkkosivuilla, sähköpostitiedotuksena (nts-jasenet@list.alli.fi, 

nuotta@list.alli.fi) ja jäsenkirjeillä. Jäsenkirjeet ovat kaikkien kiinnostuneiden luettavissa seuran 

verkkosivuilla. Vuonna 2014 selvitetään myös tarvetta ja mahdollisuuksia jäsenkirjeen kehittämiseen 

sen ilmestymistiheyden ja muodon osalta. 

Seuran jäsenetuja kehitetään edelleen. Vuonna 2013 aloitettua yhteistyökustantajien kirja-alennusten 

tarjoamista seuran jäsenille jatketaan. Seura kehittää jäsenpalveluaan ja jäsenille suunnattua 

toimintaansa. 

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., Twitter-

tilillään, Bambuser-kanavallaan ja sähköpostilistoillaan. Tutkimuksista ja julkaisuista tiedotetaan 

verkkosivujen ja sosiaalisen median lisäksi lisäksi messuilla, seminaareissa sekä alan ammattilehdissä. 

Mediatiedotuksessa käytetään nuorisotutkimuksen tarpeisiin kehitettyjä medialistoja ja -kanavia.  
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