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1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2012
Nuorisotutkimusseuran tarkoituksena on edistää monitieteellistä nuorisotutkimusta Suomessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja ja
koulutustoimintaa, julkaisee Nuorisotutkimus-lehteä, verkkokanava Kommenttia ja julkaisusarjaa
nuorisotutkimuksesta. Seuran jäsenet ovat eri tieteenalojen ja nuorisokentän edustajia ympäri Suomea.
Seura harjoittaa ja rahoittaa tutkimustoimintaa vuonna 1999 perustetun Nuorisotutkimusverkoston
kautta. Nuorisotutkimusverkosto on tieteidenvälisesti toimiva ja ajatteleva tutkijayhteisö, joka tekee
monikenttäistä yhteistyötä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä nuorisoalan
eri toimijoiden kanssa. Verkoston tavoitteena tuottaa sekä laadukasta akateemista tutkimusta että
vaikuttaa tutkimuksillaan nuoriso- ja yhteiskuntapolitiikan ja nuorten parissa tehtävän työn
kehittämiseen.
Vuosi 2012 oli Nuorisotutkimusseuran toiminnan 25. vuosi ja Nuorisotutkimusverkoston toiminnan 13.
vuosi. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan volyymi jatkoi laajentumistaan. Laajentumisen
lisäksi vuoden 2012 aikana tehtiin uusia avauksia myös sisältöjen, yhteistyökumppaneiden ja
tiedeparadigmojen tasolla. Nuorisotutkimuksen arvostuksesta kertoo muun muassa vuoden 2012 aikana
Suomen Akatemialta saatu rahoitus kahteen isoon hankkeeseen, joissa tieteidenvälisyys aukeaa uusiin
näkökulmiin: yhtäältä nuorisotutkimuksen kriminologisiin teemoihin, toisaalta nuoriso- ja
kehitysmaatutkimuksen jaettuihin kysymyksiin. Muita nuorisotutkimuksen asiantuntijuutta koskevia
avauksia tehtiin mm. mediatutkimuksen, liikuntatutkimuksen ja koulututkimuksen suuntiin, mikä on
vahvistanut nuorisotutkimuksen asemaa uudenlaisissa institutionaalisissa ympäristöissä.
Tiivistetysti vuoden 2012 toiminnassa painottuivat seuraavat asiakokonaisuudet:

1.1 Sukupolvisuhteet
Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksellisena painopisteenä jatkoi vuoden 2011 tapaan sukupolvi
monitieteisen nuorisotutkimuksen ja nuorisopolitiikan ympäristöissä. Sukupolvinäkökulman kautta
Nuorisotutkimusverkosto ottaa kantaa paitsi nuorten ja nuoruuden sukupolviin, myös laajemmin
kysymyksiin ylisukupolvisuudesta sekä elämänkulun siirtymistä lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden
jännitteissä. Nuorisotutkimusverkosto osallistuu monipuolisten aineistojen avulla nuoriso-, lapsuus- ja
perhekysymysten risteyskohdissa oleviin sukupolvipolitiikan keskusteluihin. Tieteellisiin ja
yhteiskunnallisiin keskusteluihin tuodaan vahva nuorisonäkökulma.
Vuonna 2011 käynnistynyt kolmivuotinen opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksella rahoitettava
tutkimusohjelma Nuoret ja sukupolvet jatkoi vuonna 2012 toimintaansa neljän tutkijan voimin. Tämän
lisäksi sukupolven teemaan keskityttiin Suomen Akatemian rahoittamassa Nuorten miesten elämäntyyli
ja terveys. Ylisukupolvinen elämänkulkunäkökulma -hankkeessa. Nuorisobarometri 2012 pureutui
sukupolvisuhteisiin uudella tavalla. Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa siten, että nuorten lisäksi
haastateltiin heidän omia vanhempiaan. Näin hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin rakentumista ja
4

periytymistä päästiin valaisemaan perhesuhteiden ja ylisukupolvisuuden näkökulmasta. Vastaavaa
tutkimusasetelmaa ei suomalaisessa nuorisotutkimuksessa ole aiemmin käytetty.
Sukupolvikysymykset korostuivat myös niissä hankkeissa, jotka risteilivät nuoriso- ja
lapsuudentutkimuksen sekä -politiikan rajapinnoilla. Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön
(ITLA) ja Lapsuudentutkimuksen seuran kanssa yhdessä toteutetun Lastensuojelun tieto ja tutkimus hankkeen viimeisenä vuonna edistettiin monin tavoin lastensuojelututkimuksen monitieteistä
valtakunnallista yhteistyötä ja eri lastensuojelun eri kentillä toimivien asiantuntijoiden verkostoitumista
sekä tehtiin näkyväksi pitkäjänteisen yhteistyö- ja tutkimusrakenteen tarve. Lapsuudentutkimuksen
seuran kanssa toteutettiin yhteistyössä Lapsuuden ja nuorisotutkimuspäivät otsikolla Lapsuutta ja
nuoruutta tulkitsemassa. Lisäksi Lapsuudentutkimuksen seuran sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(THL) ja Nuorisoasiain neuvottelukunnan (Nuora) kanssa toteutettiin Nuorten elinolot -vuosikirja, joka
julkaistiin em. päivillä otsikolla Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä.

1.2 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu
Vuonna 2012 jatkettiin tutkimustoiminnan kehittämistä kansainvälisesti monikenttäiseksi. Globaali
vastuu tarkoittaa nuorisotutkimuksessa monia seikkoja: Yhtäältä Nuorisotutkimusverkoston
tutkimushankkeisiin on pyritty nivomaan globaali näkökulma, tarkoittipa se käsitteiden ja
tutkimuskysymysten valintaa tai konkreettista vertailevaa hankeyhteistyötä. Toisaalta globaaleja
kysymyksiä on otettu aiempaa systemaattisemmin huomioon myös tutkimushankkeita suunniteltaessa
ja toteutettaessa. Vuoden 2012 aikana käynnistyneistä tutkimushankkeista mainittakoon tässä
yhteydessä Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettava tutkimushanke Nuoret ja poliittisuus
nyky-Afrikassa sekä Lleidan yliopiston koordinoima GENIND: Suivaantunut sukupolvi -hanke. Tavoitteen
konkretisoimiseksi on tehty yhteinen tutkimusaloite nuoriso- ja kehitysmaatutkimuksen lähtökohtien
risteyttämiseksi. Lisäksi pyritään vahvistamaan nuorisotutkimuksen globaalia vuoropuhelua.
Nuorisotutkimusverkosto on osa pohjoismaista Afrikkaan liittyvää lapsuus- ja nuorisotutkijoiden
verkostoa, jota rahoittaa Pohjoismainen ministerineuvosto. Globaalia näkökulmaa on pyritty
vahvistamaan myös kansainvälisin tutkijavaihdoin ja -vierailuin.

1.3 Työyhteisöllisyyden ja organisaation kehittäminen
Vuonna 2012 jalkautettiin käytäntöön pitkään valmistellun organisaatiouudistuksen lopputulos,
edellisen vuoden lopulla hyväksytty johtosääntö, joka linjaa luottamustoimisten asiantuntijoiden ja
Nuorisotutkimusverkoston toimihenkilöiden sekä tutkijoiden välistä työnjakoa.
Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoiminnan uudistamista jatkettiin vuoden 2012 keskittyen erityisesti
Nuorisotutkimus-lehden kehittämiseen. Vuonna 2012 päätettiin luopua teemapohjaisesta rakenteesta.
Vuoden 2013 alusta alkaen lehti alkaa ilmestyä teemattomana julkaisuna.
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan rakenteellisia edellytyksiä arvioitiin vuoden 2012 aikana
ja käynnistettiin valmistelut tutkijarakenteen osittaiseksi vahvistamiseksi. Taustalla on sekä tutkimuksen
laatuun, tutkijayhteisöllisyyteen ja eri toimijoiden kanssa tehtävän pitkäjänteisen yhteistyön
vahvistamiseen että määräaikaisen työn haasteisiin liittyvät seikat.
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2. ORGANISAATIO
2.1 Henkilöstö, toimitilat ja työhyvinvointi
Nuorisotutkimusseuralla oli toimintavuoden 2012 lopussa kahdeksan toimihenkilöä:












Tutkimusjohtaja Leena Suurpää
Tutkimusprofessori Tommi Hoikkala
Hallintopäällikkö Minna Laasala
Erikoissuunnittelija Kaisa Vehkalahti vanhempain- ja tutkimusvapaalla 1.1.2010–30.9.2014
Toimitussihteeri Tanja Konttinen
Julkaisusihteeri Vappu Helmisaari
Kommentin päätoimittaja Minna Laukkanen (15.3.2012 asti)
Vs. järjestösihteeri Sarianne Karikko (järjestösihteeri Heidi Villikka tutkimusvapaalla 1.8.2010–
31.12.2012)
Tilastotutkija Sami Myllyniemi
Toimistosihteeri Heta Pulkkinen
Suunnittelija Eliisa Kylkilahti (1.1.2012–29.2.2012)

Lisäksi seuralla oli toimintavuotena harjoittelijana Heidi Enbacka. Nuorisotutkimusverkostossa toimi
erimittaisissa hankkeissa 22 palkkatutkijaa, joista neljä oli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella
(yleisavustus) ja 18 ulkopuolisella rahoituksella.
Nuorisotutkimusseura toimi Suomen nuorisoyhteistyö ‒ Allianssi ry:n vuokralaisena Pasilassa Allianssitalossa. Nuorisotutkimusseuran tutkijoille tarjottiin mahdollisuuksien mukaan työtilat seuran
toimipisteestä Pasilasta tai Nuorisotutkimusseura osallistui yliopistoille korvattaviin työhuone- ja muihin
kuluihin. Toimintavuoden aikana vuokrattiin Helsingissä lisätiloja Nilsiänkatu 11:sta (Artlab) tutkijoiden
työhuoneiksi.
Nuorisotutkimusseuran henkilöstön työhyvinvoinnista on huolehdittu muun muassa vuotuisten
kehityskeskustelujen, viikoittaisten työntekijöiden yhteisten palaverien sekä hallituksen ja
työntekijöiden vuoropuhelun muodossa. Lisäksi työntekijöiden työhyvinvoinnista on pidetty huolta
antamalla työntekijöille liikunta- tai kulttuuriseteleitä 400 euron arvosta vuodessa. Toimiston
henkilökunta on käynyt ryhmätyönohjauksessa. Myös tutkijoille on tarjottu mahdollisuus
työnohjaukseen. Nuorisotutkimusseuran palkkalistoilla olevat tutkijat on integroitu verkoston
tutkimushankkeisiin, mikä antaa mahdollisuudet tutkijoiden työn yhteisölliseen tukemiseen.
Työsuojeluvaltuutettuna toimi Tanja Konttinen ja varatyösuojeluvaltuutettuina Heidi Villikka ja Sarianne
Karikko. Työterveyshuolto järjestettiin Suomen Terveystalon kautta.
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2.2 Hallitus
Vuonna 2012 yhdistyksen hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista jäsentä sekä
vastaava määrä varajäseniä (suluissa):










Minna Autio (puheenjohtaja)
Timo Harrikari
Päivi Honkatukia
Merja Kylmäkoski (varapuheenjohtaja)
Pia Lundbom
Kari Paakkunainen
Kirsi Pohjola
Tarja Pösö
Anne-Mari Souto

(Jussi Ronkainen)
(Heta Mulari)
(Sinikka Aapola-Kari)
(Sini Perho)
(Anneli Pohjola)
(Mirja Määttä)
(Elna Hirvonen)
(Taru Ollikainen)

Nuorisotutkimusseuran hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana yhteensä kuusi kertaa, joiden lisäksi
järjestettiin yksi sähköpostikokous. Maaliskuun järjestäytymiskokous järjestettiin koko päivän kestävänä
työseminaarina Helsingissä Tieteiden talolla ja siihen kutsuttiin hallituksen jäsenten ja toimiston
työntekijöiden lisäksi kaikki verkoston tutkijat.
Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksiin kutsuttiin Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja, verkkokanava
Kommentin päätoimittaja, Nuorisotutkimusseuran toimiston toimihenkilöt sekä
Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden edustajat, joina toimivat Anu Gretschel ja Atte Oksanen.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 14.5.2012 ja syyskokous 10.12.2012. Vuoden lopussa (31.12.2012)
Nuorisotutkimusseuralla oli 338 jäsentä (vuoden 2011 lopussa 320).

3 TUTKIMUSTOIMINTA
3.1 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimus
3.1.1 Nuoret ja sukupolvet -tutkimusohjelma (2011–2013)
Vuonna 2011 käynnistyneen tutkimusohjelman tavoitteena on tarkastella sukupolven tematiikkaa
monitieteisesti ja monikenttäisesti. Tutkimusohjelma pyrkii osaltaan vahvistamaan keskustelua
yhteiskunnan rakenteellisten kysymysten (esim. sosiaali- ja hyvinvointipolitiikka) sekä nuorten arjen ja
sen nuorisokulttuuristen ilmiöiden välillä. Myös sukupolvien välistä vuorovaikutusta tai sen katkoksia
analysoidaan ohjelman tutkimuksissa.
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Tutkimusohjelman tutkijat:






VTT Sanna Aaltonen: Sukupolvien väliset suhteet ja nuorten siirtymät aikuisuuteen
VTT Veronika Honkasalo: Monikulttuurinen seksuaalikasvatus sukupolvisuhteina – miten tiedot
ja käytännöt kohtaavat?
FM Tuukka Tomperi: Lasten ja nuorten poliittinen sosialisaatio perheissä
YTT, dos. Atte Oksanen: Vihan ja väkivallan verkko? Kartoituksia virtuaalisesta sukupolvesta ja
nuorisokulttuurisesta muutoksesta 2010-luvun Suomessa (tutkimusrahoitus alkoi vuonna 2012)
Tutkimusohjelman vetäjinä toimivat Tommi Hoikkala ja Leena Suurpää. Ohjelmaa rahoittaa
opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikkö.

3.1.2. OKM:n sekä Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan rahoittamat muut
tutkimushankkeet
Doping suomalaisessa liikuntakulttuurissa (2009−2011, OKM, liikuntayksikkö)
Hankkeessa tutkittiin dopingaineiden käyttöä nyky-yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Painopiste on
kilpaurheilun ulkopuolisessa käytössä, jota tarkasteltiin laaja-alaisesti liittyen liikunta- ja ruumiin
kulttuuriin, terveyskysymyksiin sekä käytön yleisyyteen ja käyttötapoihin. Hankkeen julkaisu
Kuntodoping – näkökulmia dopingaineiden käyttöön huippu-urheilun ulkopuolella ilmestyi tammikuussa
2012. Julkaisusta tuotettiin myös englanninkielinen laaja tiivistelmä Perspectives to Doping Substance
Use outside Elite Sports in Finland. Tutkijat: VTT, dos. Mikko Salasuo sekä VTM Mikko Piispa.
Suomen ihanuus ja kurjuus (2009–2013, Nuora)
Hankkeessa pureuduttiin kokonaisvaltaisesti lapsuuden ja nuoruuden elämänkulun saranavaiheisiin eri
kasvatusinstituutioissa. Tutkimuksen osahankkeissa lähtökohdan muodostavat kasvatus, kasvaminen,
sukupolvisuhteet ja sosialisaatio. Vuoden 2012 aikana valmisteltiin populaaria teosta kouluteemasta.
Tutkijat: tutkimusprofessori Tommi Hoikkala (hankkeen johtaja) ja VTT Petri Paju.
Vaalitutkimus (2011, Nuora)
Hanke pureutui moniulotteisesti paitsi nuorten äänestyskäyttäytymiseen, myös julkiseen nuoriso- ja
sukupolvipoliittiseen keskusteluun vaalien alla sekä nuorten yhteiskunnalliseen asemaan julkisissa
mediakeskusteluissa. Hankkeen julkaisu Nuoret ja ääni – nuoret eduskuntavaaleissa 2011 ilmestyi
keväällä 2012. Hanke toteutettiin Nuorisoasiain neuvottelukunnan kanssa yhteistyössä. Osa-aikainen
hankkeen tutkija: YTT Jussi Ronkainen.
Mihin polut johtavat? Tutkimus urheilijoiden elämänkulusta, menestystekijöistä ja epäonnistumisista
(2011–2014, OKM, liikuntayksikkö)
Huippu-urheilun muutostyöryhmän ns. urheilijakohtaamisten rinnakkaistutkimus, jonka tavoitteena on
analysoida huipulle päässeiden urheilijoiden ja taiteilijoiden elämänpolkuja ja identifioida strategisia
siirtymiä ja käänteitä, jotka ovat edistäneet huipulle pääsyä. Hankkeessa kerätään laaja kvalitatiivisten
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elämänkulkuhaastattelujen aineisto urheilun, taiteen ja kulttuurin toimijoilta. Hanke on käynnistetty
vuonna 2011 mm. aineistonkeruun valmistelulla. Tutkijat: VTT, dos. Mikko Salasuo ja VTM Mikko Piispa.
Hankkeen vastuullinen johtaja: tutkimusprofessori Tommi Hoikkala.
Lapset, nuoret, aikuiset ja ikäihmiset liikuntapaikkoja arvioimassa (2011–2013, OKM, liikuntayksikkö)
Hankkeen tarkoituksena on testata ja juurruttaa toimintamalli, jossa eri väestöryhmien edustajat
arvioivat liikuntapalveluja kunnallisen päätöksenteon tueksi. Arviointi tapahtuu keskustelutilaisuuspäivä
-menetelmän avulla, jossa arvioijina toimivat kuntalaiset perehtyvät arvioitaviin teemoihin ensin
pienryhmissä. Menetelmän keskeisen osan muodostavat kuntalaisten ja kuntapäättäjien väliset
keskustelutilaisuudet, joissa palveluita kehitetään yhdessä. Tutkimus- ja kehittämishankkeen rahoittaja
on Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö. Tutkijat: FT Anu Gretschel, VTT Sofia Laine, KM Pirjo
Junttila-Vitikka sekä määräaikainen tutkimusapulainen Eija Kauniskangas.
Oppimisympäristöt yhteistyöhön. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön tutkimus- ja kehittämishanke
(2012–2015, OKM nuorisoyksikkö/ Kanuuna-verkosto)
Kanuuna-kehittämisverkoston kanssa toteutettavan yhteistyöhankkeen tavoitteena on asettaa
nuorisotyön ja koulun monialaiset vuoropuhelun mahdollisuudet tutkivan kehittämisen kohteeksi
viidessä suomalaisessa kaupungissa. Kehittäjä-tutkijana FM Tomi Kiilakoski. Rahoittajana OKM.
Hankkeen taustoittavaa työtä tehtiin keväällä Opetushallituksen rahoittaman tutkimusinventaarin Koulu
nuorten näkemänä ja kokemana muodossa, joka ilmestyi keväällä 2012.
Etsivän nuorisotyön ammatillinen kehittäminen (2012–2013, Lanuke)
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:
FT, dos. Anne Puuronen.
Hyvinvoiva sateenkaarinuori (2012–2013, Lanuke)
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.
EU Youth Strategy Questionnaire National Report (2012)
Anu Gretschel keräsi ja analysoi kansallista tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikölle EUkyselyä varten.
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Lasten mediabarometri (2011-2013, OKM, kulttuuriyksikkö)
Hankkeen tarkoituksena oli analysoida 10–12-vuotiaiden varhaisnuorten mediankäyttöjä ja
mediasuhdetta sekä tarkastella mahdollisia sukupuolten välisiä eroja tämänikäisten varhaisnuorten
mediankäytöissä. Hankkeessa kerättiin valtakunnallinen kyselyaineisto peruskoulun 4. ja 6. luokan
oppilailta sekä tehtiin aiheeseen liittyviä kvalitatiivisia yksilö- ja ryhmähaastatteluja. Tutkimusaineistoa
kerättiin kaikkia 29 koulussa eri puolilla Suomea. Hankkeen tulokset kokoava raportti ilmestyy
maaliskuussa 2013. Vastuullinen tutkija FT, YTL Annikka Suoninen. Tutkimusavustajina ovat toimineet
FM Hanna Hirvonen ja kasv.yo. Terhi Komulainen.

3.2 Muut tutkimushankkeet
Vuonna 2012 ulkopuolisen rahoituksen tutkimushankkeiden volyymi oli puolet tutkimustoiminnan
kokonaisvolyymista. Ulkopuolisten hankkeiden joukossa on sekä akateemisesti painottuneita hankkeita
että erilaisia käytännön toimijoiden kanssa tehtäviä yhteistyöhankkeita.
Nuoret taiteen tekijöinä. Myrsky-hanke tukena nuorten elämässä (2008–2011)
Suomen Kulttuurirahaston koordinoima nuorten taide- ja kulttuuritoimintaa tukeva Myrskyhankekokonaisuus siirtyi vuonna 2012 Suomen Kulttuurirahastolta Suomen Lasten ja Nuorten Säätiölle.
Nuorisotutkimusverkosto osallistui Myrsky-hankkeen tutkivaan kehittämiseen, ja vuoden 2012 teemana
oli etenkin taiteen ja nuorten osallisuuden teemat. Hankkeet tutkijat vuonna 2012: FT Tomi Kiilakoski,
FM Marika Tervahartiala.
Nuorten miesten elämäntyyli ja terveys. Ylisukupolvinen elämänkulkunäkökulma (2009–2012)
Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa tarkasteltiin terveyskäyttäytymisen periytyvyyttä ja
kehittymistä elämänkulkunäkökulman avulla, sekä maskuliinisuuden roolia nuorten miesten
elämäntyyleissä. Hankkeen vastuullinen johtaja on tutkimusprofessori Tommi Hoikkala. Hanke päättyi
vuonna 2012 ja artikkelikokoelma valmistuu keväällä 2013. Tutkijat vuosina 2010–2012: FT, dos. Anne
Puuronen, VTM Anni Ojajärvi ja VTT, dos. Mikko Salasuo. Hanke kytkeytyi soveltuvin osin Suomen
ihanuus ja kurjuus-hankekokonaisuuteen.
Nuoret ja vastuullinen yrittäjyys (2010–2011 & 2012)
Hankkeessa paneuduttiin tutkimuksen teemoihin yhtäältä nuorten yrittäjyysasenteiden ja toisaalta
uuden yrittäjyyden käytäntöjen kautta. Tulokulma nousi suomalaisesta yhteiskunnasta ja
suomalaisnuorten tilanteesta, mutta sen selvittämiseksi käytettiin vertailevaa metodia rakentamalla
Etelä-Korea-USA-Suomi -asetelma, jonka puitteissa toteutettiin kansainvälinen vertailututkimus.
Yhteensä 18 kuukauden kestoisen hankkeen perusrahoitus oli peräisin Liikesivistysrahastolta. 1.3.2010
käynnistyneen hankkeen tutkijat olivat KT Leena Haanpää ja HM Simo Tuppurainen, suomalaiseen
tutkimusryhmään kuuluivat lisäksi VTL Kari Paakkunainen ja Tommi Hoikkala (hankkeen vastuullinen
tutkija). Hankkeen julkaisu Nuoret yrittävät – vastuullisuus, joustavuus ja mahdollisuudet yrittäjyydessä
ilmestyi huhtikuussa 2012.
Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hanke (2010–2012)
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Lapsuudentutkimuksen seuran ja Nuorisotutkimusverkoston käynnistämä hanke, jonka tavoitteena oli
vahvistaa lastensuojelututkimuksen monitieteistä valtakunnallista yhteistyötä. Hankkeen toimintaa
rahoittaa Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö ITLA. Hankkeen tavoitteena on luoda eri
tahoja verkostoiva tutkimusrakenne ja siten edistää lastensuojelututkimusta hajautuneella
tutkimuskentällä. Hankkeessa on vahvistettu lastensuojelun käytännöissä sekä tutkimuksessa
tuotettavan tiedon kokoamista, kehittämistä ja soveltamista yhteistyössä eri tahojen kanssa. Hankkeen
koordinaattori: VTT Elina Pekkarinen
Lasten ja nuorten kuntaosallistuminen (2010–2012)
Hankkeessa valmisteltiin monografia lasten ja nuorten osallistumisrakenteista, mahdollisuuksista ja
käytännöistä kuntatasolla. Hanketta varten kerättiin kuntakohtaista tietoa ja näkökulmia suoraan
lapsilta ja nuorilta, verkostoiduttiin tutkijoiden, nuorten ja kunnissa työskentelevien kanssa sekä
tuotettiin sisältö maaliskuussa 2011 järjestettyyn Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi politiikkaohjelman päätösseminaariin. Hankkeen julkaisu Demokratiaoppitunti – lasten ja nuorten kunta
2010-luvun alussa ilmestyi keväällä 2012. Tutkijat ja kirjan toimittajat: FT Anu Gretschel ja FM Tomi
Kiilakoski.
Nuorten digitaaliset oppimisympäristöt (2010–2012)
Myötätuulessa – nuorten digitaaliset oppimisympäristöt -hankkeen arviointitutkimus, joka toteutettiin
ESR-rahoituksella hanketta koordinoivan Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa
yhteistyössä. Tutkimuksen tavoitteena oli seurata ja arvioida miten hankkeessa vahvistetaan
nuorisotyöntekijöiden mediaosaamista ja millaisia nuorten digitaalisia oppimisympäristöjä projektin
aikana kehitetään. Hankkeen keskeiset päätelmät raportoitiin vuonna 2012. Osa-aikaisen hankkeen
tutkija: VTM Heidi Villikka.
Nuorisokulttuurit ja huumeviestintä -arviointihanke (2010–2012)
RAY:n rahoittaman ja Youth Against Drugs -järjestön (YAD) organisoiman huumevalistuskampanjan
arviointihanke, jossa selvitettiin sitä, miten nuorten huumeasenteisiin voidaan vaikuttaa
ruohonjuuritasolla, nuorisokulttuurisissa ympäristöissä. Osa-aikaiset hankkeen tutkijat: VTM Mikko
Piispa ja VTM Suvi Ervamaa.
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. Osaaikainen hankkeen tutkija: dos. Tapio Kuure. Hanketta rahoittaa ESR.
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Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke (2011–2013)
Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishankkeessa kehitetään monialaisen yhteistyön verkostoja
ja käytäntöjä. Kehittämisen ohjenuorina ovat Nuorisolain velvoitteet ja kuntien käytännöistä nousevat
tarpeet liittyen eri tahojen tekemään tietojen vaihtoon ja koontiin päätöksenteon tueksi sekä palvelujen
yhteensovittamiseen. Erityishuomiota hankkeessa kiinnitetään sektorien väliseen yhteistyöhön etsivässä
nuorisotyössä. Hankkeessa kuntien käytäntöjä arvioidaan niin itse toimijoiden kuin myös nuorten
näkökulmasta. Hankkeen osatoteuttajina ja tutkimuskuntina ovat Hyvinkää, Lohja ja Porvoo. Hanketta
hallinnoi Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Timo Mulari ja
tutkijana FT Anu Gretschel. Hanketta rahoittaa ESR.
Kurvi-hanke (2012–2015)
Pakolaisavun koordinoimassa Kurvi-hankkeen tutkimusosiossa tutkitaan maahanmuuttajataustaisten
nuorten toimeentuloasiakkaiden elämänkulkua Helsingin alueella. Hankkeen osa-aikainen tutkija: YTM
Antti Kivijärvi. Rahoitus: Pakolaisapu (RAY).
Nuoret ja poliittisuus nyky-Afrikassa (2012–2016)
Monitieteisessä konsortiohankkeessa tutkitaan nuorten poliittisen 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 työskentelevät VTM Henri Onodera ja VTT Petri Hautaniemi sekä Nuorisotutkimusverkoston
tutkijoina VTT Sofia Laine ja VTM Tiina-Maria Levamo. Hanke osallistuu Afrikkaa tutkivien
pohjoismaisten lapsi- ja nuorisotutkijoiden verkostotoimintaan. Rahoitus: Suomen Akatemia.
GENIND: Suivaantunut sukupolvi. Nuorisoliikkeiden tila, valta ja kulttuuri vuonna 2011
Suivaantunut sukupolvi (GENIND-tutkimushanke: Indignant Generation) -verkostohanke selvittää
vuoden 2011 yhteiskunnallisten liikehdintöjen luonnetta, syitä ja vetoa, fokuksessa erityisesti
nuorisoliikehdinnät. Vertailukohtana on Espanjan tapaus, jota verrataan neljän Välimeren maan
(Portugali, Italia, Kreikka, Egypti) mobilisaatioihin sekä muihin alueisiin, joissa liikehdintää esiintyi
(Englanti, Yhdysvallat, Chile, Brasilia) keskittyen nuoriin sukupolviin. Tutkimushankkeen rahoittajana on
Espanjan koulutus-, kulttuuri- ja urheiluministeriö, kehyksenä neljäs kansallinen tieteellisen
tutkimuksen, kehityksen ja teknologisen innovaation ohjelma. Hanketta koordinoi Lleidan yliopisto, josta
hankkeen johtajana toimii Carles Feixa, ja tutkijoita osallistuu seuraavilta alueilta: Katalonia, Espanja,
Portugali, Italia, Kreikka, Iso-Britannia, Belgia, Suomi (Sofia Laine), Yhdysvallat, Chile ja Brasilia.
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
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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.
Lasten ja nuorten liikunta -selvityshanke (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
käytetään liikuntatutkimuksen ja -toiminnan kehittämiseen. Hankkeen tutkijat VTT Päivi Berg
(Nuorisotutkimusverkosto) ja FT Maarit Piirtola (UKK-instituutti). Rahoitus: OKM/ liikuntayksikkö.
Nuorten sosiaalinen liikehdintä mediayhteiskunnassa – vertaileva tutkimus Helsingin ja Lontoon
lähiöistä (2012–2014)
Nuorisotutkimusverkoston ja Helsingin yliopiston viestinnän oppiaineen yhteisessä tutkimushankkeessa
tutkitaan nuorten sosiaalista liikehdintää nykypäivän mediayhteiskunnassa. Tutkimuksen kohteena on
sekä nuorten yhteisöllinen toiminta lähiöissä että julkisen keskustelun mielikuvat kaupungin
syrjäalueiden nuorista ja nuoruudesta. Tutkimushanke on poikkitieteellinen ja yhdistää media-, nuorisoja kaupunkitutkimuksen näkökulmia, jotka ovat eläneet suomalaisella tutkimuskentällä turhankin
erillään. Tutkimuksen ote on vertaileva. Tutkijat jalkautuvat Helsingin (Malmi) ja Lontoon (Tower
Hamlet) kaupunkitiloihin tekemään havaintoja ja haastatteluja nuorten parissa. Katupolitiikka toimii
hankkeen keskeisenä käsitteenä. Katu ymmärretään hankkeessa niin fyysisenä kuin sosiaalisena tilana,
jolloin katseen alla ovat sekä kaupunkitilat että sosiaalisen median ympäristöt. Tieteidenvälisyyden
ohella hankkeessa pyritään ylittämään menetelmällisiä raja-aitoja. Hanke yhdistää uudella tavalla katuja mediaetnografisia menetelmiä. Hanke tekee avauksia tieteen ja taiteen vuoropuhelun vahvistamiseksi
niin aineistonkeruuvaiheessa kuin raportoinnissa. Hankkeen tutkijoina toimivat FT Titus Hjelm
(Nuorisotutkimusverkosto /UCL) ja VTM Minttu Tikka (Helsingin yliopisto). Hankkeen tutkimusavustajina
toimivat Ville Väisänen ja Mateus Manninen. Hankkeen johtajina toimivat Leena Suurpää ja Johanna
Sumiala. Lontoon institutionaalisena yhteistyökumppanina toimii University College London. Rahoitus:
Helsingin Sanomain Säätiö ja Koneen Säätiö.
Lasten kouluhyvinvointi ja -viihtyvyys (2012)
Unicefin kanssa yhteistyössä toteutetussa tutkimuksessa koottiin, analysoitiin ja asetettiin keskinäiseen
keskusteluun olemassa oleva tutkimustieto sekä nuoriso- ja koulutuspoliittinen ohjanta, jotka koskevat
suomalaisten peruskoululaisten kouluhyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä. Tutkimuksen pääaineisto koostui
kansainvälisistä vertailututkimuksista, kansallisista tilastollisista analyyseista ja selvityksistä, koululaisten
haastatteluihin pohjautuvista tutkimuksista sekä kouluarkea ja sen vuorovaikutussuhteita analysoivista
tutkimuksista. Osa-aikaiset hankkeen tutkijat: dos. Päivi Harinen & YTM Juha Halme.
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3.3 Yhteistyöhankkeet
Arkielämä ja epävarmuus: sosiaaliset suhteet Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien jälkeen (2008–2012)
Emil Aaltosen säätiön rahoittama hanke, joka oli sijoitettu Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitokselle.
Hankkeen johtajina toimivat dosentti Atte Oksanen ja professori Pekka Räsänen. Tutkijoina toimivat
VTM Johanna Nurmi, YTM Kauri Lindström ja YTM Miika Vuori. Nuorisotutkimusverkosto toimi hankkeen
yhteistyötahona tarjoten Oksaselle ja Vuorelle työtilat Helsingin Nilsiänkadun toimipisteestä.

3.4 Tutkimusyhteistyö
Tutkimustoimintaa koskevaa yhteistyötä tehtiin vuonna 2012 muun muassa Valtion nuorisoasiain
neuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, kunnallisten nuorisotoimien ja järjestökentän
(erityisesti Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry ja Kanuuna-kunnat), Lapsuudentutkimuksen seuran
sekä eri ministeriöiden kanssa. Oikeusministeriön kanssa on jatkettu yhteistyötä demokratia- ja
kansalaisvaikuttamisen kysymysten kohdalla. Päihdekysymysten kohdalla yhteistyötä on vahvistettu
sosiaali- ja terveysministeriön suuntaan, ja syrjinnän seurantaa liittyvää työtä jatketaan
sisäasiainministeriön kanssa. Doping-hanke tukee yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön
liikuntayksikön kanssa. Ammattikorkeakoulujen kanssa vahvistetaan toiminnallista yhteistyötä (mm.
Nuorisotyön kehittäminen -julkaisu, yhteistyö Kommentin puitteissa). Yliopistojen kanssa tehdään
yhteistyötä mm. Nuoret ja sukupolvet -tutkimusohjelman ja YUNET-yliopistoverkoston puitteissa.
Kumppanuusyhteistyötä toteutettiin monipuolisesti nuorisoalan kentän toimijoiden kanssa (esim.
kunnat, järjestöt) yhteisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä kansainvälisten
yhteistyöverkostojen muodossa (ks. kohta 8).
Nuorisotutkimusseura tukee harkinnanvaraisesti itsenäisiä toimintaverkostoja, joiden aihepiirit
kytkeytyvät läheisesti nuorisotutkimukseen.

3.5 Gradupalkinto
Nuorisotutkimusseura jakoi yhdennentoista nuorisotutkimuksen pro gradu-palkinnon 15.11.2012
järjestettyjen Yhdistettyjen V Lapsuudentutkimuksen päivien ja XI Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä.
Paras pro gradu -tutkimus valittiin 38 työn joukosta – osallistujamäärä oli kisan uusi ennätys. Raati valitsi
voittajaksi Valtteri Härmälän gradullaan ”Jengit sotajalalla”. Syksyn 1978 jengikeskustelun nuorisokuva.
Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian oppiaineeseen tehdyssä gradussaan Härmälä tarkastelee
vuonna 1978 lehdistössä Helsingin nuorisojengeistä käytyä keskustelua. Ensimmäisen kunniamaininnan
kilpailussa sai Maiju Haltia gradullaan Nuorten kansalaiskulttuurit ja media. Näkökulmia nuorten
aktiiviseen kansalaisuuteen (sosiologia, Turun yliopisto) ja toisen kunniamaininnan Raisa Jurva
gradullaan Heteroseksuaalisuus terveystiedon oppimateriaaleissa tyttönäkökulmasta tarkasteltuna
(naistutkimus, Tampereen yliopisto).
Gradut arvioi Nuorisotutkimuksen asiantuntijoista koostuva raati, jonka puheenjohtajana toimi FT Merja
Kylmäkoski ja muina jäseninä VTT Timo Harrikari, YTT Mari Käyhkö, YTT Kirsi Pohjola ja
YTT Jussi Ronkainen. Syksyllä 2012 päätettiin, että jatkossa Nuorisotutkimusseuran gradukilpailu
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muutetaan opinnäytetyökilpailuksi, jossa on omat sarjansa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
opinnäytetöille.

4. JULKAISUTOIMINTA
4.1 Nuorisotutkimus-lehti
Nuorisotutkimusseura julkaisi Nuorisotutkimus-lehteä, joka ilmestyi vuonna 2012 neljä kertaa. Lehden
teemat olivat:
1/2012 Osallisuus ja osallistuminen
2/2012 Opettajat
3/2012 Kasvu seksuaalisuuteen
4/2012 Elämäntapa
Lehden päätoimittajana toimi VTT, dos. Sari Näre ja toimitussihteerinä Tanja Konttinen. Kullakin
teemanumerolla oli oma vastaava toimittajansa. Lehden tieteellistä tasoa ylläpidettiin refereekäytännöllä, jonka mukaisesti kunkin artikkelikäsikirjoituksen arvioi kaksi referee-asiantuntijaa, joista
ainakin toinen oli väitellyt ja/tai lehden toimituksen ulkopuolinen henkilö.
Nuorisotutkimus-lehdellä on monitieteinen, alueellisesti kattava toimitusneuvosto, joka kokoontui
vuoden aikana neljästi. Toimitusneuvoston jäseninä toimivat (toimikausi 2011–2012):


















Sanna Aaltonen, VTT, Helsingin yliopisto
Pirjo Jukarainen, HTT, Tampereen yliopisto
Merja Leppälahti, FL, Turun yliopisto
Mari Mäkiranta, TaT, tutkija, Lapin yliopisto
Mirja Määttä, VTT, Itä-Suomen yliopisto/Nuorisotutkimusverkosto
Atte Oksanen, YTT, FM, dos., Tampereen yliopisto
Anne Puuronen, FT, Turun yliopisto
Ulla-Maija Salo, KT, YTM, dos.,Helsingin yliopisto
Katariina Soanjärvi, KM, HUMAK
Pirjo Suvilehto, FT, Oulun yliopisto
Vappu Turunen, FM, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry
Veli-Matti Ulvinen, KT, Oulun yliopisto
Raili Välimaa, TtT, Jyväskylän yliopisto
Annamari Vänskä, FT, Helsingin yliopisto, Tukholman yliopisto
Tomi Kiilakoski, FM, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto
Marcus Moberg, post-doc tutkija, opettaja, Åbo Akademi
Mette Ranta, YTM, tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopisto, tutkimusapulainen
Helsingin yliopisto
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Nuorisotutkimusseuran hallitus päätti syksyllä, että lehdessä luovutaan teemoista ja se alkaa ilmestyä
teemattomana julkaisuna vuonna 2013.

4.2 Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja
Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan tavoitteena on laajentaa nuorisotutkimuksen tieteellistä
keskustelua, tuoda uutta tietoa ja näkökulmia nuorisosta yhteiskunnan eri kentille sekä nostaa
ajankohtaisia teemoja nuorisopoliittiseen keskusteluun.
Vuoden 2011 loppupuolella otettiin käyttöön uusi sarjajako, jota vuonna 2012 tarkennettiin edelleen
ottamalla eri sarjojen vaatimukset ja arviointikäytännöt huomioon jo julkaisujen teon alkuvaiheessa.
Luokittelun mukaan Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan teokset jakautuvat neljään sarjaan: Tiede,
Hybridit, Kenttä ja Liike. Sarjoittaminen alleviivaa Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan
moniäänisyyttä: akateemisten julkaisujen lisäksi julkaisusarja sisältää käytännön ja politiikan
kehittämiseen suuntautuvia teoksia sekä ajankohtaisia yhteiskunnallisia puheenvuoroja. Eri sarjoissa
sovelletaan erilaisia arviointikäytäntöjä.
Nuorisotutkimusverkoston julkaisujen markkinointia ja julkaisutoiminnasta tiedottamista kehitettiin
vuonna 2012 monin tavoin. Turun (5.10.–7.10.) ja Helsingin (25.–28.10.) kirjamessuilla järjestettiin sekä
lavaohjelmaa että esiteltiin julkaisuja myyntipisteissä. Messujen yhteydessä kehitettiin yhteistyötä
muiden kustantajien ja erityisesti kirjakauppaketju Rosebud Booksin kanssa, jonka kanssa pidettiin
yhteistä messuosastoa Turun kirjamessuilla. Helsingin messuille Nuorisotutkimusverkosto osallistui Kultti
ry:n yhteisosastolla. Lisäksi Nuorisotutkimusverkostolla oli myyntipiste useissa alan tieteellisissä
konferensseissa, kuten Politiikan tutkimuksen päivillä Turussa 8.–9.3., Sosiologipäivillä Kuopiossa 29.–
30.3., tulevaisuudentutkimuksen kansainvälisessä konferenssissa Turussa 7.–8.6. ja yhdistetyillä
Nuorisotutkimus- ja lapsuudentutkimuksen päivillä Helsingissä 15.–16.11.
Kirjoja myytiin toimistolta mm. oman verkkokirjakaupan, Kirjavälityksen, BTJ Kirjastopalvelun ja Granumverkkokaupan kautta, Akateemiseen kirjakauppaan sekä pieniin, itsenäisiin kirjakauppoihin. Rosebudkirjakauppaketjuun kuuluvan Kolmen sepän kirjakaupan kautta tehtiin yhteistyötä markkinoinnin
suhteen kaupassa mukana olevien tiede- ja pienkustantajien kanssa.
Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimintaa koordinoi julkaisusihteeri Vappu Helmisaari. Osa toimitusja taittotyöstä tehtiin ulkoistetusti, samoin kirjojen kuvituksesta ja kansikuvista vastasi useita eri
tekijöitä.
Nuorisotutkimusseuran julkaisutoiminnan kehittämiseen osallistuu julkaisutoimikunta, joka kokoontui
kaksi kertaa vuonna 2012. Julkaisutoimikuntaan kuuluivat julkaisuasioista vastaavan
toimistohenkilökunnan lisäksi:






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

4.3 Julkaisut
Vuonna 2012 Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa julkaistiin yhteensä 17 julkaisua, joista 13 oli
painettuja kirjoja ja 4 verkkojulkaisuja. Julkaisusarjan teemoissa painottuivat vuonna 2012 sukupolvien
väliset suhteet, alakulttuurit, liikunta ja doping, tupakkavalistus, nuorten poliittinen aktiivisuus ja
osallisuus, ylikansallinen poliittinen toiminta, yrittäjyys, nuorisotyö, koulu, kasvatus sekä nuoret
erilaisissa instituutioissa. Julkaisuyhteistyötä tehtiin muun muassa Unicefin, Opetushallituksen, OKM:n,
Tampere University Pressin ja Tuffnell Pressin kanssa.
Vuonna 2012 Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa ilmestyi kaksi merkittävää nuorisotutkimuksen
väitöskirjaa (Sofia Laineen ja Tomi Kiilakosken väitöskirjat). Tämä kertoo yhtäältä suomalaisen
nuorisotutkimuksen lujasta akateemisesta traditiosta, toisaalta Nuorisotutkimusverkoston
tutkijaeetoksesta, jossa yhteiskunnallinen vaikuttamistyö yhdistyy akateemisesti vahvaan
tutkimusotteeseen.
Julkaisut vuonna 2012
Kasvatus teknologisessa maailmassa - tutkimus teknologisoituvasta kasvatuksesta
Tomi Kiilakoski
Kehittyvä nuorisotyö
Katja Komonen, Leena Suurpää & Markus Söderlund (toim.)
Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä – Nuorten elinolot -vuosikirja 2012
Elina Pekkarinen, Kaisa Vehkalahti ja Sami Myllyniemi (toim.)
Monipolvinen hyvinvointi. Nuorisobarometri 2012
Sami Myllyniemi (toim.)
Ei pala, palaa, ei pala... Laadullinen tutkimus nuorten tupakoimattomuuden edistämisestä.
Anne Puuronen
Katukulttuuri
Mikko Salasuo, Janne Poikolainen ja Pauli Komonen (toim.)
Nuoret ja ääni
Jussi Ronkainen (toim.)
Nuoret yrittävät
Leena Haanpää & Simo Tuppurainen
Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa
Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski (toim.)
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Muistiinpanoja Demokratiaoppitunnista
Tomi Kiilakoski & Anu Gretschel
Kuntodoping. Näkökulmia dopingaineiden käyttöön huippu-urheilun ulkopuolella
Mikko Salasuo ja Mikko Piispa
Perspectives to Doping Substance Use outside Elite Sports in Finland
Mikko Salasuo & Mikko Piispa
Young Actors in Transnational Agoras ‒ Multi-Sited Ethnography of Cosmopolitan Micropolitical
Orientations
Sofia Laine
Cultural Practices and Transitions in Education (NTV & Tuffnell Press)
Tarja Tolonen, Tarja Palmu, Sirpa Lappalainen, Tuuli Kurki (Editors)
The Illusion of the Prolongation of Youth – Transition to Adulthood among Finnish and French Female
University Students (NTV & TUP)
Aurélie Mary
Koulu nuorten näkemänä ja kokemana. Tutkimusinventaari: Nuorisotutkimuksen nuorten
koulukokemuksista. Tilannekatsaus marraskuu 2012. Muistiot 2012: 6. Opetushallitus.
Tomi Kiilakoski
Hyvä, paha koulu (Suomen Unicef ja Nuorisotutkimusseura)
Päivi Harinen & Juha Halme

4.4 Kommentti
Vuonna 2006 avattu verkkokanava Kommentti on nuorisoa koskevaa tieteellistä, poliittista ja
mediakeskustelua kommentoiva tietovaranto. Kommentti on luonteva osa Nuorisotutkimusverkoston
eetosta, joka asettuu tutkimuksen kenttään, mutta ulottaa kiinnostuksensa voimakkaasti myös
nuorisopolitiikkaan ja nuorisotyön käytäntöihin. Kommentti ottaa kantaa niin uusiin tutkimustuloksiin
kuin nuorisopoliittiseen ja nuorisotyön debatteihinkin.
Kommentti on kääntänyt ajankohtaisia tutkimustuloksia sekä Nuorisotutkimusverkoston julkaisujen ja
seminaarien päätelmiä käytännön ja politiikan kysymyksiksi ja vastauksiksi. Kommentteja on annettu
suurpääkirjoituksina, kolumneina ja teemasarjoina, viikon väitteinä ja lukukokemuksina.
Vuonna 2012 Kommentin päätoimittajana toimi Minna Laukkanen, verkkotoimittajana Tanja Konttinen,
tilastotoimittajana Sami Myllyniemi ja Lukukokemuksia-palstan toimittajana Vappu Helmisaari sekä
Nuoret kansainvälisen politiikan areenalla -kolumnisarjan toimittajana Sofia Laine.
Lisäksi Kommentilla on toimituskunta, joka edustaa laajasti nuorisoalan ammattilaisten kenttää:


Minna Ahola, viestintäpäällikkö, Nuorten Akatemia
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Kirsi Alasaari, toimitussihteeri, Nuorisotyö-lehti
Petri Cederlöf, tutkija, Nuorisotyön ja nuorisopolitiikan tutkimus ja kehittäminen
Antti Ervasti, sosionomi (AMK), auktorisoitu seksuaalineuvoja, pari- ja
seksuaaliterapeutti
Veronika Honkasalo, tutkija, Helsingin yliopisto
Tomi Kiilakoski, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto
Veli Liikanen, tutkimusassistentti, Mikkelin ammattikorkeakoulu
Pia Lundbom, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Petri Paju, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto
Lasse Siurala, nuorisotoimenjohtaja, Helsinki
Leena Suurpää, tutkimusjohtaja, Nuorisotutkimusverkosto
Vappu Turunen, informaatikko, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry

Nuorisotutkimusseura sai Kordelinin säätiöltä 5 000 euron apurahan Kommentin kehittämiseen.
Osana julkaisutoiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä tehtiin arvio myös Kommentti-kanavan
nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista. Tämän arvion perusteella todettiin, että Kommenttia on syytä
uudistaa sisällöllisesti ja rakenteellisesti vastaamaan paremmin kasvavassa määrin sosiaalisen median
mahdollisuuksia hyödyntävän verkkoviestinnän haasteisiin. Päätettiin, ettei Kommentille haeta
seuraavalle vuodelle päätoimittajaa eikä toimituskuntaa. Päätöksiä Kommentin toimituksellisista
ratkaisuista tehdään kun verkkosivuston tavoitteet ja käytännöt on uudistettu.

5 KOULUTUS- JA OPETUSYHTEISTYÖ
5.1 Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto YUNET
Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto, YUNET, on Nuorisotutkimusseuran aloitteesta perustettu
yliopistollinen verkosto, joka koordinoi nuorisotutkimuksessa annettavaa opetusta ja ohjausta, sekä
kehittää yhteistyömuotoja. YUNETiin siihen kuuluu kuusi jäsenyliopistoa (Helsingin, Jyväskylän, ItäSuomen, Tampereen, Turun yliopistot sekä Åbo Akademi) sekä Nuorisotutkimusverkosto. Verkostoa
koordinoi Helsingin yliopiston sosiologian laitos, joka rahoittaa verkoston sosiologian oppiaineeseen
sijoittuvan koordinaattorin.
Opetusministeriön verkostolle myöntämä hankerahoitus päättyi vuonna 2009 ja YUNET on toiminut
vuodesta 2010 lähtien jäsenyliopistojen ja Nuorisotutkimusverkoston rahoituksella.
Nuorisotutkimusverkosto tukee YUNETin opiskelijoiden lähitapaamisia ja edistää opetusta tarjoamalla
asiantuntijaresursseja. Perusopiskelijaryhmien opetus jatkuu pääosin verkko-opetuksena toteutettavilla
jaksoilla. Vuonna 2010 uutena alkanut nuorisotutkimuksen aineopintokokonaisuuden opetus jatkui
vuonna 2012.
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Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston edustajana YUNETin johtoryhmässä toimi vuonna
2012 Kari Paakkunainen ja varajäsenenä Veronika Honkasalo.

5.2 Muu tutkimus- ja opetusyhteistyö
Nuorisotutkimusverkoston tutkijat ja seuran hallituksen jäsenet ovat toimineet aktiivisesti
luennoitsijoina ja kouluttajina yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Tämän
lisäksi valmistelut yliopistoyhteistyön rakenteiden ja käytäntöjen systematisoimiseksi käynnistettiin
Tampereen yliopiston kanssa. Tavoitteena on laatia yhteistyöpöytäkirja, jossa sovitaan tutkimus-,
opetus- ja seminaariyhteistyön suuntaviivoista.
Nuorisotutkimusverkosto osallistui nuorisotutkijoiden koulutukseen säännöllisesti järjestettävien
teemapohjaisten tutkijaseminaarien ja erillisten tutkimushankkeiden tapaamisten muodossa. Vuonna
2012 jatkettiin Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden tieteellistä vuoropuhelua kuukausittaisten
tutkimustapaamisten muodossa (nk. matala-seminaari).
Syksyllä 2012 Nuorisotutkimusseura järjesti yhteistyössä Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian
oppiaineen kanssa luentosarjan Salattu, hävetty ja vaiettu – kuinka tutkia piilossa olevia ilmiötä.
Luentosarjassa tarkasteltiin salattuja, hävettyjä ja vaiettuja teemoja sekä historian että nykypäivän
näkökulmista. Esille nousivat abortit, dopingaineiden käyttö huippu-urheilun ulkopuolella,
homoseksuaalisuus, huumausaineiden käyttö, prostituutio, rasismi ja tyttöjen pahantapaisuus.
Lähestymistapa oli monitieteinen, ja luennot muodostuivat historian, kansantieteen, kriminologian
sosiologian ja sosiaalihistorian aihepiireistä. Kunkin luennon aihepiiri toimi myös johdatuksena
metodiseen lähestymistapaan.

6 SEMINAARIT JA FOORUMIT
Nuorisotutkimusseuran 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.
Nuorisotutkimusseura järjestää myös suurempia konferensseja, koulutusseminaareja ja
Nuorisotutkimusverkoston uutuusjulkaisujen julkaisutilaisuuksia.

6.1 Yhdistetyt V Lapsuudentutkimuksen päivät ja XI
Nuorisotutkimuspäivät 2012
Yhdennettoista Nuorisotutkimuspäivät järjestettiin yhdessä viidensien Lapsuudentutkimuksen päivien
kanssa Tieteiden talolla 15.–16.11.2012 teemalla Lapsuutta ja nuoruutta tulkitsemassa. Päivien aikana
pohdittiin lapsuudentutkimuksen ja nuorisotutkimuksen raja- ja kohtaamispintoja monitieteisessä ja
uudistavassa hengessä. Tapahtuma yhdisti aiemmin erillisinä järjestetyt Lapsuudentutkimuksen päivät ja
Nuorisotutkimuspäivät.
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Suomalaisen nuorisotutkimuksen ja lapsuudentutkimuksen välinen vuoropuhelu ei tähän mennessä ole
ollut kovin vilkasta. Konferenssi tarjosi mahdollisuuden käydä monitieteistä ja syvällistä keskustelua siitä,
miten lapsuuden ja nuoruuden kuvat ja tulkinnat poikkeavat toisistaan, mitä yhteistä erilaisissa
lähestymistavoissa on ja millaisia vaikutuksia erilaisilla tulkinnoilla on tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen
keskusteluun. Päiville osallistui pitkälti yli 100 osallistujaa.
Päivien pääesitelmät olivat





Mary Jane Kehily (The Open University, UK): Troubling the Categories of Childhood and
Youth: Research Traditions, Legacies and the Significance of Practice
(kommenttipuheenvuoro tutkimusjohtaja Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto)
Mats Utas (Nordiska Afrikainstitutet, Ruotsi): Adding Life to the Categories: Age Bulges,
Child Soldiers and “Youthmen” (kommenttipuheenvuoro yliopistotutkija Kirsi Pauliina
Kallio, Tampereen yliopisto / Suomen Akatemia)
Harriet Strandell (Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos): Sosiaalitieteellinen
tutkimus lapsuuden ja nuoruuden määrittelijänä (kommenttipuheenvuoro Sinikka
Aapola-Kari)
Kimmo Jokinen (Perhetutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto): Ennakoitavista siirtymistä
jojotransitioiden aikaan ‒ sukupolvisiirtymien kronologia.( kommenttipuheenvuoro
tutkijatohtori Kaisa Vehkalahti)

Ohjelmassa oli myös paneelikeskustelu otsikolla Puhutaan politiikkaa! Paneelikeskustelu herätteli
kriittistä asennetta lapsi- ja nuorisopolitiikan päivänpolttaviin kysymyksiin. Interaktiivisessa paneelissa
viisi alan asiantuntijaa esitteli kukin yhden luonnollistuneen totuuden sekä vasta-argumentin, joka avaa
kyseiseen aihepiiriin liittyvää problematiikkaa. Panelisteina olivat






Yliopistonlehtori Minna Autio, Helsingin yliopisto: Nuoret tarvitsevat talouskasvatusta
Tutkijatohtori Pia Bäcklund, Tampereen yliopisto / Suomen Akatemia: Lapset ja nuoret
pitää osallistaa paikallisyhteisöön
Yliopettaja Sirkka Rousu, Metropolia ammattikorkeakoulu: Koko kylä kasvattaa
Erikoistutkija Minna Ruckenstein, Kuluttajatutkimuskeskus: Lapsia pitää suojella
medialta
Sosiaalityön käytäntötutkimuksen professori Mirja Satka, Helsingin yliopisto: Varhainen
puuttuminen on aina hyväksi

Tutkimuspäivillä kokoontui yhteensä kuusitoista työryhmää sekä kaksi pienempää paneelikeskustelua.
Osallistujilla oli myös mahdollisuus esitellä tutkimuksiaan posterein. Tutkimuspäivien yhteydessä
julkistettiin myös nuorisotutkimuksen gradukisan 2012 voittaja ja kunniamaininnan saajat sekä teos
Lapsuuden muuttuvat tilat (toim. Harriet Strandell, Lotta Haikkola ja Kim Kullman, Vastapaino).
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6.2 Avoimet tutkijaseminaarit
Nuorisotutkimusverkosto edistää avointen tutkijaseminaarien avulla nuorisotutkijoiden vuoropuhelua
valtakunnallisesti ja monitieteisesti. Tutkijaseminaarin keskeinen tehtävä on tarjota nuorisotutkijoille
avoin keskusteluympäristö ja tukea itsenäiseen tutkimustyöhön. Samalla seminaari toimii nuorisoalan
tutkijakoulutuksen tukena. Tällaista monitieteistä, tutkijasukupolvien välistä dialogista vuoropuhelua on
harvoin saatavilla korkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.
Vuonna 2012 avoin tutkijaseminaari kokoontui kolme kertaa. Helsingissä 24.5. järjestettyä seminaaria
seurasi syksyn ensimmäinen seminaari, joka järjestettiin Rovaniemellä 19.9. Tapahtuma oli jatkoa
tiistaina 18.9.2012 Rovaniemellä järjestetylle nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyvälle
ministerikiertueelle (nk. NYT-roadshow) ja Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2015
julkistamiselle. Vuoden viimeinen seminaari järjestettiin Helsingissä 3.12. ja siinä pureuduttiin
monitieteisen nuorisotutkimuksen metodisiin haasteisiin. Seminaarissa käsiteltiin erityisesti kokeilevia
metodeja, jotka helposti jäävät haastattelu- ja kyselypainotteisen tutkimustradition marginaaliin.

6.3 Muut seminaarit ja tapahtumat
Avointen tutkijaseminaarien ohella keskeinen tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen muoto on
ajankohtaisten teemojen ympärille rakentuvat seminaarit ja koulutustilaisuudet, joiden yhteisenä
tavoitteena on vuorovaikutuksellisuus, puhuttelevuus ja monikenttäisyys. Seminaarit pureutuvat
ajankohtaisiin teemoihin, keskusteluttavat nuorisokentän eri toimijoita (tutkijat, nuorisotyön
ammattilaiset, hallinnon viranomaiset, opiskelijat), nostavat esiin ja purkavat auki yhteiskunnassa esiin
nousevia, nuoriin liittyviä ajankohtaisia aihepiirejä ja jännitteitä. Seminaari- ja koulutustoimintaa
toteutettiin vuonna 2012 paljolti yhteistyössä nuorisokentän eri kumppaneiden kanssa.
Vuonna 2012 järjestetyt seminaarit:
Doping-seminaari ja kirjanjulkistamistilaisuus (11.1.2012 kello 10.30–13.00, Tieteiden talo, Helsinki)
Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti puolen päivän seminaarin, jossa julkistettiin
Nuorisotutkimusseuran julkaisema, Mikko Salasuon ja Mikko Piispan tekemä tutkimus Kuntodoping näkökulmia dopingaineiden käyttöön huippu-urheilun ulkopuolella, keskusteltiin dopingin
terveysvaikutuksista ja dopingrikollisuudesta uuden tutkimuksen valossa sekä kuultiin A-klinikkasäätiön
kaksivuotiaan Dopinglinkki-palvelun kehittymisestä kuntoilun antidopingtoimijaksi.
Citizenship transformations in a global world -konferenssi (9.‒10.2.2012, Tieteiden talo, Helsinki)
Nuorisotutkimusverkosto oli Helsingin yliopiston järjestämän konferenssin yhteistyökumppani.
Erityisesti nuorisotutkimuksellisesti relevantti oli perjantai-iltapäivän 10.2. plenary -istunto klo 14.45–
16.45, jolloin teemana oli Generations of Global Citizenship in Action ja puhujina prof. Carles Feixa ja
Geoffrey Pleyers.
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Uutispommi! Tutkija mediassa -koulutusseminaari (22.3.2012 kello 13.00–16.00, Tieteiden talo
Helsinki)
Koulutusseminaarin järjestivät yhteistyössä Nuorisotutkimusseura ry./ Nuorisotutkimusverkosto,
Suomen tiedetoimittajain liitto ry. ja Mediakasvatusseura ry. Koulutusseminaari oli suunnattu tutkijoille,
toimittajille, opiskelijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Seminaarin tarkoitus oli asettaa tiede ja
media vuoropuheluun. Seminaarissa paneuduttiin tutkijoiden ja median edustajien erilaisiin tavoitteisiin
ja eettisiin vastuisiin erityisesti nuorista uutisoitaessa. Tilaisuudessa kuultiin tutkijoiden ja media-alan
ammattilaisten näkökulmia aiheeseen.
Seminaarissa puhuivat tutkimusjohtaja Leena Suurpää, tutkija Veronika Honkasalo, toimitusjohtaja Heli
Järvinen, toimittaja Ami Assulin, tutkija Tomi Kiilakoski, toimittaja Arja Paananen, tiedetoimittaja Helena
Raunio ja tutkija Mikko Salasuo. Tilaisuuden juonsi politiikan toimittaja Heli Suominen.
Nuoret yrittävät. Vastuullisuus, joustavuus ja mahdollisuudet yrittäjyydessä - kirjanjulkistamistilaisuus
ja seminaari (13.4.2012 kello 09.00-11.45, Tieteiden talo, Helsinki)
Nuoret yrittävät. Vastuullisuus, joustavuus ja mahdollisuudet yrittäjyydessä -teoksen
julkistamistilaisuudessa teoksen kirjoittajat Leena Haanpää ja Simo Tuppurainen esittelevät tutkimuksen
sisältöä. Tilaisuuden avasi kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki ja kommentinpuheenvuoron
esittivät Elinkeinoelämän vaikuttaja Sari Baldauf, professori Minna Halme (Aalto-yliopisto) ja yrittäjä
Tuukka Simonen (Vegetukku).
To be young! Futures Conference 2012 (6.‒8.6.2012, Mauno Koivisto -keskus, Turku)
Nuorisotutkimusseura oli yhteistyöjärjestäjänä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen vuosittaisessa
konferenssissa, jonka teemana oli nuoruus nykypäivänä ja tulevaisuudessa.
Katukulttuuri-kirjan julkistamistilaisuus (6.6.2012 kello 14.00–16.00, toimintakeskus Happi, Helsinki)
Julkistustilaisuudessa kirjaa esittelivät Mikko Salasuo ja Janne Poikolainen. Graffitiaiheista artikkeliaan
esitteli Pauli Komonen. Suomalaisista streittareista puhui Anni Ojajärvi ja kilpapelaajista Marjaana Kojo.
Paikalla kommentoimassa oli myös muita kirjan kirjoittajia, mm. Katja Valaskivi ja Elina Westinen.
Tilaisuuden avaa Egzu Bass Camp -projektista, ja puheohjelman jälkeen klo 16–17 esiintyi Bass Camp
Show Case.
Katukulttuuri-keskustelu Platon-klubilla (11.9.2012 kello 18.00–20.00 Lasipalatsi, Helsinki)
Katukulttuuri-kirjaan kirjoittaneet Pauli Komonen ja Milla Paumo vierailivat Kirjakauppa Kirjan
järjestämällä filosofis-yhteiskunnallisella Platon-klubilla. Pauli Komonen kirjoitti artikkelin
”Graffitimaalarin vaiheet alakulttuurissa ja toiminnan luonne”. Suomalaisen graffitin monivaiheinen
historia on viime aikoina saanut jälleen aivan uudenlaisia piirteitä, joita klubilla pohditaan artikkelin
antaman 2000-luvun yleiskuvan lisäksi. Milla Paumon artikkelin otsikkona kirjassa oli ”Paljon puhetta
pissiksistä – tyttöys määrittelykysymyksenä. Hän pohtii klubilla myös tyttövaltaisten katukulttuurien
perinteistä "näkymättömyyttä" poikavaltaisiin verrattuna.
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Nuorisobarometri 2012:n julkaisutilaisuus (26.9.2012 kello 10.00–12.00 Tennispalatsi, Helsinki)
Nuorisobarometri 2012 julkistettiin Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuoran ja
Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä järjestämässä julkaisutilaisuusseminaarissa.
Tilaisuuden avasi kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki. Barometrin tuloksia esitteli kirjan
toimittaja, tilastotutkija Sami Myllyniemi Nuorisotutkimusverkostosta sekä kaupunkisosiologian
professori Matti Kortteinen Helsingin yliopistosta. Paneeliin, jonka puheenjohtajana toimi kirjaan
artikkelin nuorten poliittisesta sosialisaatiosta kirjoittanut tutkija Tuukka Tomperi, osallistuivat
työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov, asiamies Kosti Hyyppä (Suomen
Ekonomiliitto SEFE), dosentti Mikko Salasuo (Nuorisotutkimusverkosto) ja työalasihteeri Sirpa SyrjäTurpeinen (Suomen evankelis-luterilainen kirkko). Kansanedustaja, Nuorisoasiain neuvottelukunnan
puheenjohtaja Antti Lindtman piti päätöspuheenvuoron.
Nuorisobarometri 2012 luovutettiin tasavallan presidentille Mäntyniemessä 13.12.2012. Luovutus- ja
keskustelutilaisuuteen osallistuivat Sami Myllyniemi ja Leena Suurpää Nuorisotutkimusverkostosta sekä
Satu Tuomikorpi ja Antti Lindtman Nuorisoasiain neuvottelukunnasta.
IV Tyttötutkijatapaaminen (5.10.2012, Helsinki)
Nuorisotutkimusseuran alaisuudessa itsenäisenä toimiva Tyttötutkimusverkosto järjesti jo perinteeksi
muodostuneen tyttötutkijatapaamisen Helsingissä teemalla Kysymyksiä tytöistä ja tyttötutkimuksesta.
Päivän aikana kuultiin ja keskusteltiin uusista tyttötutkimuksista sekä käsiteltiin tyttötutkimuksen
ajankohtaisia teemoja ja kysymyksiä osallistujien tutkimuspapereiden kautta.
Nuorisotutkimusseuran kirjamessuohjelmat
Nuorisotutkimusseura oli mukana sekä Turun kansainvälisillä kirjamessuilla että Helsingin kirjamessuilla.
Perjantaina 5.10.2012 klo 12 tutkija, dos. Anne Puuronen esitteli Turun kirjamessuilla tuoretta kirjaansa
Ei pala, palaa, ei pala – laadullinen tutkimus nuorten tupakoimattomuuden edistämisestä Kirjakahvilalavalla. Häntä haastatteli dos. Ulla Broms.
Torstaina 25.10.2012 klo 14.30–15.00 Helsingin kirjamessuilla, musiikkimessujen lavalla (YleX-lava)
Helsingin messukeskuksessa esiintyivät tutkijat Elina Westinen, Tiina Vaattovaara ja Mikko Salasuo
liittyen Mikko Salasuon, Janne Poikolaisen ja Pauli Komosen toimittamaan artikkelikokoelmaan
Katukulttuuri – nuorisoesiintymiä 2000-luvun Suomessa. Heitä haastatteli Njassa otsikolla 2000-luvun
alakulttuureita: suomiräppiä Lapista ja suomenruotsalaisista.
Julkista tietoa! Tiedejulkaisujen päivä (13.10.2012 kello 10.00–18.00, Heureka, Vantaa)
Heurekassa vietettiin lauantaina 13.10. tiedejulkaisujen päivää. Esillä oli kattavasti kotimaisia alan
toimijoita. Päivän aikana järjestetyssä tieteentekijöiden haastattelussa oli mukana
Nuorisotutkimusseuran puheenjohtaja Minna Autio. Lisäksi paikalla esiteltiin Nuorisotutkimusseuran
toimintaa ja myytiin Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja. Nuorisotutkimusseura on Tieteen kieli –
Vetenskapens språk 2012 -hankkeen yhteistyökumppani.
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Nuorten elinolot 2012 -kirjan julkistustilaisuus (15.11.2012 kello 13.30–15.00, Tieteiden talo, Helsinki)
Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä – Nuorten elinolot -vuosikirja 2012 julkistettiin yhdistetyillä
lapsuudentutkimuksen ja nuorisotutkimuksen päivillä. Kirjan toimittajat Elina Pekkarinen, Kaisa
Vehkalahti ja Sami Myllyniemi esittelivät tilaisuudessa teosta. Kirjaa kommentoi lapsiasiavaltuutettu
Maria Kaisa Aula.
Sherene H. Razackin vierailuluento: ”Voidaanko patriarkaalisia valtasuhteita vastaan kamppailla
valkoiseen ylivaltaan tukeutumalla?” (20.11.2012, Helsinki)
Luennon järjesti Suomen Akatemian rahoittama hanke ”Sukupolvien väliset neuvottelut, sosiaalinen
kontrolli ja sukupuolistettu seksuaalisuus” (2012–2016), jota johtaa professori Johanna Niemi Helsingin
yliopiston Oikeustieteellisestä tiedekunnasta ja jota koordinoi Nuorisotutkimusseura.
Luova Mä! Luovuus, itseilmaisu ja identiteetti mediakulttuurissa -seminaari (27.11.2012, Jyväskylä)
Mediakasvatusseura ja Nuorisotutkimusseura järjestivät jo perinteeksi muodostuneen
yhteistyöseminaarin lasten ja nuorten mediakulttuurista. Teemana oli "Luova mä! Luovuus, itseilmaisu ja
identiteetti mediakulttuurissa" ja se järjestettiin tällä kertaa Jyväskylässä.
Mediakasvatus.nyt -ammattilaisseminaari on suunnattu mediakulttuurista kiinnostuneille nuoriso-,
kulttuuri- ja opetusalalla toimiville, tutkijoille sekä opiskelijoille. Tilaisuudessa kuultiin ajankohtaisia
puheenvuoroja identiteetin kehittymisestä verkossa, sosiaalisten medioiden ja pelaamisen
mahdollisuuksista luovuuden areenana sekä tuoreita näkökulmia kauhukulttuuriin.
Sosiaalilääketieteen päivät – teemana nuoret (27.–28.11.2012, Tieteiden talo, Helsinki)
Sosiaalilääketieteen yhdistys, Nuorisotutkimusseura ja Laadullisen terveystutkimuksen tutkijaverkosto
järjestivät yhteistyössä monitieteiset tutkimuspäivät Helsingissä. Ensimmäisen päivän aiheena oli Nuoret
ja monikulttuurisuus ja toisen päivän Nuoret ja huono-osaisuus.

7. VIESTINTÄ
7.1 Työyhteisön sisäinen viestintä
Nuorisotutkimusverkoston henkilökunnan sisäistä viestintää kehitettiin edelleen vuonna 2012.
Keskeinen kanava toimihenkilöiden sisäisessä viestinnässä on henkilöstön sekä hallituksen
sähköpostilistojen ohella toimiston viikkopalaverit. Koko henkilökunta kokoontuu kuukaudessa nk.
matala-seminaarin muodossa keskustelemaan ajankohtaisista Nuorisotutkimusverkoston asioista sekä
nuorisotutkimuksen yhteisistä teemoista.
Ajankohtaisista asioista tiedotetaan ja keskustellaan kokousten ulkopuolella pääsääntöisesti
sähköpostitse. Nuorisotutkimusseuran toimihenkilöillä, Nuorisotutkimusverkoston tutkijoilla ja
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hallituksella on käytössään omat sähköpostilistansa. Lisäksi hallituksella ja toimihenkilöillä on käytössään
extranet-sivusto, jonne kootaan hallituksen kokousten asiakirjat.
Syksystä 2010 lähtien hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat on jaettu tiedoksi Nuorisotutkimusverkoston
henkilökunnalle, mikä on parantanut henkilökunnan tiedonsaantia yhteisten asioiden hoidosta ja
mahdollistanut vaikuttamisen yhteiseen päätöksentekoon.

7.2 Jäsentiedotus
Nuorisotutkimusseuran jäsenille tiedotettiin nuorisotutkimuksen kentän tapahtumista ja seuran
järjestämistä tilaisuuksista yhdistyksen verkkosivuilla, Facebook-sivulla, sähköpostitiedotuksena ja
jäsenkirjeillä.
Jäsentiedotusta tehtiin neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Jäsenkirjeen kautta sekä sähköpostilistojen
(nts-jasenet@list.alli.fi, nuotta@list.alli.fi) välityksellä, joille kaikki jäseneksi liittyneet automaattisesti
lisätään. Myös Jäsenkirjeet kerättiin verkkosivuille Yhdistys-osion alle, josta ne löytyvät helposti
myöhemmin.

7.3 Ulkoinen viestintä
Seuran toiminnasta ja julkaisuista tiedotettiin aktiivisesti ulospäin. Lisäksi julkisuudessa pyrittiin
nostamaan esiin ajankohtaisia nuorisotutkimukseen liittyviä asioita. Nuorisoa koskevaan julkiseen
keskusteluun osallistuttiin asiantuntijan roolissa.
Sosiaalisen median käyttöä tiede- ja yhteiskunnallisessa viestinnässä vahvistettiin ja monipuolistettiin
vuoden 2012 aikana. Uudistuneet verkkosivustot sallivat entistä paremmin verkkoviestinnän uusien
keinojen ja mahdollisuuksien hyödyntämisen. Uudistuneiden sivujen yhteydessä käyttöönotettu
verkkokauppa mahdollisti julkaisumyynnin kasvamisen.
Verkkosivuilla parannettiin erityisesti tutkijoiden ja tutkimustoiminnan näkyvyyttä tuomalla
tutkimushankkeet ja verkoston tutkijat aiempaa paremmin esiin ja markkinoimalla sivuston
uudistumisen yhteydessä käyttöönotettua tutkijarekisteriä alan tutkijoille. Tutkimuksen näkyvyyttä
verkkosivuilla parannettiin myös kääntämällä sivuston Tutkimus-osio kokonaisuudessaan englanniksi
keväällä.
Nuorisotutkimusverkoston julkaisuista tiedotettiin verkkosivujen lisäksi messuilla, seminaareissa sekä
alan lehdissä. Seuran yleisesitteiden lisäksi painettiin esite Nuorisotutkimusverkoston uutuusjulkaisuista.
Seuran toimintaa esiteltiin myös Allianssi-talossa vierailleille suomalaisille ja kansainvälisille opiskelija- ja
asiantuntijaryhmille.
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8. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
8.1 Pohjoismainen ja lähialueiden yhteistyö
Pohjoismainen nuorisotutkijayhteistyö jatkui Turussa pidetyn NYRIS11-seminaarin jälkeen NYRIS12seminaarin valmisteluiden muodossa. Nuorisotutkimusseura teki jo vuonna 2011 uutena avauksena
esityksen NYRIS-seminaarin järjestämisestä Virossa. NYRIS12 pidetäänkin kesällä 2013 Tallinnassa.
Vuoropuhelua on jatkettu Viron nuorisotutkijoiden kanssa yhteisin seminaarein ja tutkijatapaamisin,
joista mainittakoon kansainvälinen nuorisokulttuuritutkijoiden tapaaminen Tallinnan yliopistossa
tammikuussa 2012. Lisäksi on jatkettu yhteistyötä venäläisten nuorisotutkijoiden kanssa, mistä seuraa
jatkossa esimerkiksi tutkijavierailuja seuran seminaareissa.
Nuorisotutkimusverkosto on osa pohjoismaista Afrikkaan liittyvää lapsuus- ja nuorisotutkijoiden
verkostoa, jota rahoittaa Pohjoismainen ministerineuvosto. Vuonna 2012 järjestettiin tutkijatapaaminen
Islannissa.

8.2 Kansainvälisen vuoropuhelun vahvistaminen
Nuorisotutkimusverkosto on osallistunut aktiivisesti EU:n ja EN:n nuorisoalan partnership-verkostojen
rakenteelliseen ja sisällölliseen kehittämiseen. Sami Myllyniemi on European Knowledge Centre for
Youth Policy -rakenteen suomalainen kirjeenvaihtaja. Leena Suurpää on mukana Pool for European
Youth Researchers (PEYR) -tutkijaverkostossa sekä vuonna 2012 valmistelutyönsä aloittaneen uuden
eurooppalaisen vuosikirjan (Perspectives of Youth) toimituskunnassa. Lisäksi Suurpää osallistui Euroopan
neuvoston nimeämään asiantuntijaryhmään, jonka Belgian nuorisopoliittisen maatutkintahankkeen
raportti julkaistiin vuonna 2012. Nuorisotutkimusverkoston tutkija Veronika Honkasalo toimi Younglehden toimitussihteerinä, ja Nuorisotutkimusseuran hallituksen jäsen Päivi Honkatukia Young-lehden
toimituskunnan jäsenenä.
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan kansainvälisiä kytköksiä on vahvistettu vuoden 2012
aikana. Vuonna 2012 valmisteltujen uusien tutkimushankkeiden yhteisenä tavoitteena oli nivoa
Nuorisotutkimusverkoston laajempiin tutkimushankkeisiin globaali näkökulma, tarkoittipa se käsitteiden
ja tutkimuskysymysten valintaa tai konkreettista vertailevaa hankeyhteistyötä. Vuoden 2012
kansainvälisistä hankkeista mainittakoon mm. Helsingin ja Lontoon lähiöiden katupolitiikkaa tutkiva
hanke sekä nuorten politisoitumista nyky-Afrikassa tarkasteleva hanke. Lisäksi pyrittiin vahvistamaan
nuorisotutkimuksen globaalia vuoropuhelua. Yhteistyötä kansainvälistä liikkuvuutta edistävien
instituutioiden kanssa on edistetty edelleen. Tällainen on esim. CIMO, jonka neuvottelukuntaan
tutkimusjohtaja Leena Suurpää on nimetty nelivuotiskaudeksi syksystä 2010 alkaen. Sofia Laine
puolestaan on toiminut CIMOn jäsennellyn vuoropuhelun työryhmän jäsenenä vuonna 2012.
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9. HALLINNON, VIRANOMAISTEN JA JÄRJESTÖJEN
KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ
Nuorisotutkimusseuran yhteistyöverkostot ovat monikenttäiset; mukana on valtion ja kuntien
viranomaisia, säätiöitä, yrityksiä, projekteja sekä kansalaisjärjestön erilaisia toimijoita. Vuoden 2012
toiminnassa painottuivat yhteistyö kunnallisen nuorisotyön ammattilaisten kanssa sekä nuorisoalan
järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö (mm. Suomen nuorisoyhteistyö ‒ Allianssi ry, YAD) sekä moninainen
vuoropuhelu eri ministeriöiden kanssa. Luvusta 3 ilmenevät tarkemmin tahot, joiden kanssa tehtiin
konkreettista hankeyhteistyötä.

9.1 Nuorisopoliittinen yhteistyö ja vaikuttaminen
Nuorisotutkimusseura osallistui monilla kentillä nuorisopoliittiseen suunnittelu- ja vaikuttamistyöhön
sekä nuorisotyön kehittämistoimintaan. Tutkimus- ja julkaisuyhteistyö Nuoran kanssa jatkui vuonna
2012. Nuorisobarometrin puitteissa tehtävän yhteistyön lisäksi toteutettiin vaalitutkimus Nuoret ja ääni.
Nuoret eduskuntavaaleissa 2011, joka ilmestyi huhtikuussa 2012 sekä Nuorten elinolot -vuosikirja 2012.
Koulutuspoliittisia näkökulmia esitettiin koulua nuorisotutkimuksellisesti arvioivissa tutkimuskoosteissa
(Hyvä paha koulu ja Koulu nuorten näkemänä ja kokemana), ja lapsi- ja nuorisopoliittisiin teemoihin
pureuduttiin mm. Lanuke-rahoitteisissa hankkeissa. Nuorisotutkimusseuran hallituksen jäsen Kari
Paakkunainen toimi Nuorisotutkimusseuran edustajana Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnassa, ja
Sami Myllyniemi oli Nuoran asiantuntijajäsen. Yhteistyötä vahvistettiin myös mm. oikeusministeriön
suuntaan (demokratiaindikaattoreita koskeva yhteistyö).
Lisäksi kumppanuusyhteistyö jatkui muiden nuorisotyön julkisen sektorin (mm. kunnat/ Kanuuna) ja
kansalaistoiminnan kenttien sekä säätiöiden kanssa (ks. kappaleet 3.2–3.4). Näistä mainittakoon mm.
Kanuuna-verkosto, Nuorisotyön kehittämisverkosto, Unicef, Pakolaisapu ja Suomen Lasten ja Nuorten
Säätiö.

9.2 Tieteellisten seurojen kautta tapahtuva vaikuttaminen
Nuorisotutkimusseura kuuluu Tieteellisten seurain valtuuskuntaan, Tiedekustantajien liittoon ja Suomen
pienkustantajat ry:hyn sekä Kulttuuri-, tiede- ja mielipidelehtien liitto Kultti ry:hyn.
Nuorisotutkimusseura syvensi yhteistyösuhteita eri tieteenalojen tieteellisiin seuroihin. Vuonna 2012
tehtiin toiminnallista yhteistyötä erityisesti Lapsuudentutkimuksen seuran ja Mediakasvatusseuran
kanssa.
Yhteistyösuhteet syvenivät myös Tieteellisten seurain valtuuskuntaan, jonka hallituksessa seuralla oli
ensimmäistä kertaa edustaja. Timo Harrikari valittiin Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallitukseen
kaudeksi 2011–2013, mikä syventänee jatkossa yhteistyötä valtuuskunnan kanssa ja antaa uudenlaisen
mahdollisuuden ja kanavan Nuorisotutkimusseuran tekemälle tiedepoliittiselle vaikuttamiselle.
Tutkimusjohtaja Leena Suurpää kuului vuoden 2011 Tiedekirjan valinneeseen raatiin, joka toimi vuonna
2012.
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9.3 Nuorisotutkimusseuran toimijoiden verkostoituminen
Nuorisotutkimusseuran hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt sekä Nuorisotutkimusverkoston tutkijat
toimivat vuonna 2012 useissa erilaisissa nuorisotutkimukseen ja -politiikkaan liittyvissä
luottamustoimissa, muun muassa seuraavissa:





































A-klinikkasäätiön Nuortenlinkin ohjausryhmä
Avartti-neuvottelukunta
CIMO:n neuvottelukunta
CIMO:n Youth in Action -nuoriso-ohjelman ohjausryhmä
ESR-hankkeiden ohjausryhmä
Eurooppalainen EU Kids Online -tutkimus- ja asiantuntijaverkosto
European Pool of Youth Researchers / partnership between EU and the Council of Europe
Golf-liiton tutkijaryhmä
Helsingin hallinto-oikeus, lastensuojeluasioiden asiantuntija
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, johtokunta
Huippu-urheilun muutostyöryhmän seurantaryhmä
Ihmisoikeusvaltuuskunta
Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyön ohjausryhmä
Kalliolan nuoret ry:n johtokunta
Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seuran hallitus
Kansallinen ”Nuoret ja kehitys” -verkosto
Kasvatus ja Aika -lehden toimitus
Kasvatus- ja perheneuvontaliiton hallitus
Keski-Suomen Nuorten Laturin ohjausryhmä
Kestävästi ikääntyvä Suomi -työryhmän (STM)
Kulttuurintutkimuksen seuran hallitus
Kuopion Setlementti Puijola ry:n hallitus
Laadullisen terveystutkimuksen tutkijaverkosto (LATE)
Lapsuudentutkimuksen seuran hallitus
Lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kulttuuriaitan ohjausryhmä ja tutkimustyöryhmä
Lasten Kesä ry.:n johtokunta
Lasten Kulttuuriaitta -hankkeen ohjausryhmä
Lasten mediabarometri, ohjausryhmä
Maanpuolustuskorkeakoulun valtuuskunta
Narratiivisen tutkimuksen tutkimusverkosto (KERTONET)
No Racism -hankkeen ohjausryhmä
Nordisk forskernettverk om hjelpetiltak i barnevernet (Pohjoismainen Lastensuojelukäytäntöjen
Tutkijaverkosto
Nuori Kulttuuri -neuvottelukunta
Nuorisoasian neuvottelukunta (OKM)
Nuorisotyö-lehden toimituskunta
Nuorisotyön eettinen ohjeistuksen työryhmä
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Nuorten aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja työhön osallistumisen erojen kaventamisen
verkoston, Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä SOTERKO
Nuorten keskuksen hyvinvoinnin asiantuntijaryhmä
Nuorten palveluja kehittämässä -hankkeen taustaryhmä
Nuorten tieto- ja neuvontatyön verkosto (NUTI)
Oikeus- ja yhteiskunnallinen yhdistys OYY:n hallitus
Oikeusministeriön väkivaltajaosto
Onnettomuustutkintakeskus, 0–17-vuotiaiden tapaturmaisia kuolemia tutkiva ryhmä ja
Valtioneuvoston nimeämänä pysyvä asiantuntija 8-vuotiaan tytön kuolemaa tutkivassa
ryhmässä
Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatieteellisten tutkimusprojektien arviointipaneeli
Opetus- ja kulttuuriministeriön EU 32 -jaosto
Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan saavutettavuus -työryhmä
Opetushallituksen esi- ja perusopetuksen rakenteita ja tavoitteita valmistelevan ryhmä
Opetushallituksen sosiaalialan koulutustoimikunta
Opetushallituksen tutkimus- ja koulutusfoorumi
Pajaverkko, ESR:n ja Palmenian (HY) hallinnoima nuorisotyöprojekti
Pakolaisavun Kurvi-hankkeen ohjausryhmä
Perspectives on Youth -toimituskunta
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Nuorten tuki-hankkeen ohjausryhmä
Pohjois-Pohjanmaan liiton nuorisoasiain yhteistyöryhmä
Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettinen toimikunta
Siltavalmennus ry:n hallitus
Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä (SOTERKO): Nuorten aikuisten
terveys- ja hyvinvointierojen sekä työhön osallistumisen erojen kaventaminen -ohjelma
Suomen ev.lut. kirkon kasvatus ja nuorisotyön yksikkö (KKN) toimikunta
Suomen jäsennellyn vuoropuhelun kansallinen työryhmä
Suomen Lasten ja Nuorten Säätiön hallitus & asiantuntijaryhmä & kansainvälinen työryhmä
Suomen nuorisoyhteistyö ‒ Allianssi ry:n Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishankkeen
ohjausryhmä
Suomen Partion monikulttuurisuustoiminnan ohjausryhmä
Suomen Tiedetoimittajain Liitto ry. Tiedetoimittajain Maailmankongressin 2013 järjestäjä;
sosiaalisen ohjelmatoimikunta
Syrjinnän seurantaryhmä
Syrjintälautakunta
Tampereen yliopisto kasvatustieteiden yksikkö johtokunta
Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan hallitus
Tutkijaliiton hallitus
Työpajayhdistyksen Tekemällä oppii -hankkeen ohjausryhmä
Vaikuttava sirkus, ohjausryhmä
Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnetin johtoryhmä
Valtion koulukotien ja vankilan perheosaston johtokunta
Villa Lanten Ystävät ry:n hallitus
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Vuoden Tiedekirja -palkintoraati
YAD Street team -hankkeen ohjausryhmä
Yhteisvastuukeräyksen tukiryhmä
Youth work for Disadvantaged project
YUNET (Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto)
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LIITE 1 Lausunnot ja tiedotteet
Lausunnot
Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta, 1.2.2012 (pdf)
Lausunto perusopetuksen valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista valmistelleen
työryhmän ehdotuksista, 22.3.2012

Tiedotteet
Kuntodopingilla tavoitellaan kehollista pääomaa, 10.1.2012
Tieteelliset seurat kyseenalaistavat tieteellisen julkaisutoiminnan arviointi- ja rahoitusmallit, 1.2.2012
Väitös: Nuoret edistävät demokraattisten rakenteiden syntymistä kansainvälisessä politiikassa, 9.2.2012
New publication: Perspectives to Doping Substance Use outside Elite Sports in Finland, 2.3.2012
Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuudet vaihtelevat kuntakohtaisesti, 30.3.2012
Suomalaisnuoret pitävät yrittäjyyttä riskialttiina valintana, 13.4.2012
Uutuusjulkaisu: Nuoret ja ääni – Nuoret eduskuntavaaleissa 2011, 17.4.2012
Alakulttuuriset kollektiivit jäivät 1980-luvulle, 6.6.2012
Nuorisotutkimusverkostolle merkittäviä hankerahoituksia, 19.6.2012
Nuoret arvostavat savuttomuutta, 28.8.2012
Luottamukselliset sukupolvisuhteet vahvistavat nuorten hyvinvointia, 26.9.2012
The Illusion of the Prolongation of Youth, 1.11.2012
Lasten ja nuorten omaehtoinen toiminta edellyttää joustavia rakenteita ja luovuutta, 15.11.2012
Nuorisotutkimuksen gradupalkinto Valtteri Härmälälle, 15.11.2012
UNICEF: Miten syrjäytymistä voitaisiin estää peruskoulua kehittämällä. Suomalaista kouluhyvinvointia
luotaava tutkimus löytää sekä huolen että ilon aiheita, 19.11.2012
New publication: Cultural practices and transitions in education, 19.11.2012
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Uutuusverkkojulkaisu: Muistiinpanoja Demokratiaoppitunnista, 5.12.2012
Nuorisotyö kehittyy vinhasti – minne jäivät nuoret? 10.12.2012
Merja Kylmäkoski Nuorisotutkimusseuran puheenjohtajaksi ja Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimus-lehden
päätoimittajaksi, 11.12.2012
Väitös: Teknologia ei poista oppimisen haasteita, 12.12.2012
Suomalainen koulunvastustuskulttuuri estää koulussa viihtymistä, 18.12.2012
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LIITE 2 Nuorisotutkimusseuran talous
Nuorisotutkimusseura ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, joka saa rahoituksestaan
suurimman osan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä valtionavustuksena.
Nuorisotutkimusseuran kokonaismenot vuonna 2012 olivat 1 906 330,19 euroa. Tilikauden tulos oli 132
022,73 euroa ylijäämäinen.
Nuorisotutkimusseuran pääasiallinen rahoitus vuonna 2012 (noin 50 %) saatiin valtion budjetissa
nuorisotutkimukselle varatusta momentista. Loput tulot koostuivat jäsenmaksuista, julkaisutuloista ja
projektikohtaisesti haettavista avustuksista. Jäsenmaksuja saatiin vuonna 2012 yhteensä 7 315,67 euroa,
julkaisutuloja 42 367,87 euroa, tilausmaksuja 20 078,70 euroa ja muita tuottoja 12 337,13 euroa.

Kuvio 1. Nuorisotutkimusverkoston rahoitusrakenteen kehitys 1999–2012.
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Tilikauden suurimmat menoerät koostuivat henkilöstö-, tutkimus- ja kehitys- sekä toimitilakuluista.
Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksella rahoitettiin Nuorten vapaa-ajan käytännöt ja
nuorisotyö Suomessa -tutkimusohjelmaa. Muut tutkimushankkeet vuonna 2012 rahoitettiin Opetus- ja
kulttuuriministeriön kohdennetun avustuksen ja/tai ulkopuolisen rahoituksen turvin.
Toimintavuonna 2012 seuran palkkalistoilla oli kymmenen toimihenkilöä. Lisäksi
Nuorisotutkimusverkostossa toimi erimittaisissa hankkeissa 22 palkkatutkijaa, joista 4 oli Opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoituksella (valtion budjetti, nuorisotutkimuksen momentti) ja 18 ulkopuolisella
rahoituksella. Harjoittelijoita oli 1 sekä tutkimusavustajia 8.
Seuran taloudenhoitajana toimi vuonna 2012 hallintopäällikkö Minna Laasala, kirjanpitäjänä Tiina
Ylhäinen, Tilitoimisto Tommi Ranta ja tilintarkastajina KHT Jari Miikkulainen ja KTM Tiina Taimisalo
(Tuokko Tilintarkastus Oy) ja Tero Järvinen sekä varatilintarkastajina Tuokko Tilintarkastus Oy ja VeliMatti Ulvinen.
Taloushallinnossa kehiteltiin sähköistä myyntilaskutusta. Työnjakoa hallintopäällikön ja toimistosihteerin
kanssa kehiteltiin myös edelleen.
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LIITE 3 Nuorisotutkimusseura numeroina
Eräitä keskeisiä numeerisia kuvaajia Nuorisotutkimusseuran toiminnasta vuonna 2012:
Kokonaismenot

1 910 556,14 €

Työntekijöitä yhteensä

41



joista toimihenkilöitä 10 ja tutkijoita 22



harjoittelijoita 1



tutkimusavustajia 8

Henkilötyövuosia

26,78

Jäseniä

330

Tutkimushankkeita

27

Julkaisuja

21

Seminaareja, konferensseja tai tutkimuspäiviä

19

Lausuntoja

2

Tiedotteita

20
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LIITE 4 Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2012
Hankkeet vuonna 2012
Henkilötyövuodet 2012: OKM/ yleisavustus 12,30; ulkopuoliset 14,50. Yhteensä 26,80
Hankkeita yhteensä 27























Arkielämä ja epävarmuus: sosiaaliset suhteet Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien jälkeen (2008–
2012, Aaltosen säätiö)
Etsivän nuorisotyön ammatillinen kehittäminen: nykytilanne ja tulevaisuuden tarpeet (2012–
2013/ OKM/ Lanuke)
Mihin polut johtavat? Tutkimus huippu-urheilijoiden ja -taiteilijoiden elämänkulusta:
menestystekijöistä, kokemuksista ja vastoinkäymisistä (2011–2014, OKM)
Hyvinvoiva sateenkaarinuori (2012–2013, Seta/ OKM/Lanuke)
Koulu nuorten näkemänä ja kokemana. Tutkimusinventaari (2012, OPH)
Koulunuorisotyön kehittämishanke (2012–2014, Kanuuna/ OKM)
Lapset, nuoret, aikuiset ja ikäihmiset liikuntapaikkoja arvioimassa (2011–2013, OKM
liikuntayksikkö)
Lasten ja nuorten liikunnan tutkimuskatsaus (2012–2013, LTS, OKM)
Lasten mediabarometri 2012 (2012–2013, OKM, kulttuuriyksikkö)
Lastensuojelun tieto ja tutkimus (2010–2012, ITLA)
Maahanmuuttajataustaiset nuoret toimeentulotuen varassa – elämänpolkuja yhteiskunnan
keskiöissä ja marginaaleissa (2012–2014/ Pakolaisapu)
Perusopetuksen päätös ja nuoret. Menolippu-projekti, kohteena peruskoulun keskeyttäminen,
(2010–2013, ESR/ Vantaan kaupunki)
Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke (ESR)
Eri-ikäiset liikuntapalveluja arvioimassa (2011–2013,OKM liikuntayksikkö)
Myrsky-hankkeen jatko-osio (2012, Suomen Lasten ja Nuorten Säätiö)
Nuorten digitaaliset oppimisympäristöt. Myötätuulessa-projektin arviointitutkimus (2010–2012,
Nuorisoasiainkeskus Helsinki)
Nuoret ja poliittisuus nyky-Afrikassa (2012–2016, Suomen Akatemia)
Nuorisotutkimus-lehden digitointiprojekti (2011–2012, Koneen Säätiö)
Nuorten miesten elämäntyyli ja terveys. Ylisukupolvinen elämänkulkunäkökulma (2009–2012,
Suomen Akatemia)
Nuorten sosiaalinen liikehdintä mediayhteiskunnassa (2012–2014, Helsingin Sanomain Säätiö)
Poliittinen sosialisaatio perheissä (Nuoret ja sukupolvet -tutkimusohjelma/ OKM)
Post-war constructions of youth social problems – Policing youth, gender and delinquency in
Finland, 1945–1969 (2010-2014, Suomen Akatemia)
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Sukupolvien väliset suhteet ja nuorten siirtymät aikuisuuteen, Nuorisotutkimusverkosto (Nuoret
ja sukupolvet -tutkimusohjelma)
Suomen ihanuus ja kurjuus (2009-2013, OKM, Liikesivistysrahasto, Hämeenlinnan kaupunki)
Hyvä paha koulu – kouluhyvinvointia hakemassa -hanke (Unicef)
Vihan ja väkivallan verkko (Nuoret ja sukupolvet -tutkimusohjelma / OKM)
Youth Against Drugs -järjestön arviointihanke (2011-2013/ YAD)

Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden julkaisut
A) Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit lehdissä
Aaltonen, Sanna (2012) Subjective orientations to the schooling of young people on the margins of
school, Young, 20(3), 219‒235.
Berg, Päivi (2012) Kunnon kansalaisia kasvattamassa: vanhempien ja valmentajien näkemyksiä
urheiluseurojen kasvatustehtävistä. Nuorisotutkimus 4/2012, 34–52.
Hawdon, James; Oksanen, Atte & Räsänen, Pekka (2012) Media Coverage and Solidarity after Tragedies:
Reporting School Shootings in Two Nations. Comparative Sociology 11: 6, 845–874.
Hawdon, James; Räsänen, Pekka; Oksanen, Atte & Ryan, John (2012) Social Solidarity and Wellbeing
after Critical Incidents: Three Cases of Mass Shootings. Journal of Critical Incident Analysis 3: 1, 2–25.
Honkasalo, Veronika: Se suuri ero. Kulttuuri ja seksuaalikasvatus terveystiedon oppikirjoissa.
Nuorisotutkimus 1 / 2013, 6–22. (hyväksyttiin julkaistavaksi 2012).
Lindberg, Nina; Oksanen, Atte; Sailas, Eila & Kaltiala-Heino, Riittakerttu (2012) Adolescents Expressing
School Massacre Threats Online: Something to be Extremely Worried About? Child and Adolescent
Psychiatry and Mental Health 6: 39 (15 December 2012), doi: 10.1186/1753-2000-6-39.
Nurmi, Johanna & Oksanen, Atte (2013, hyväksytty julkaistavaksi 2012) Representations and Projections
of Evil: Coping after a Violent Tragedy. Deviant Behavior 34, doi: 10.1080/01639625.2013.766545.
Nurmi, Johanna & Räsänen, Pekka & Oksanen, Atte (2012) The norm of solidarity: experiencing negative
aspects of community life after a school shooting tragedy. Journal of Social Work 12: 3, 300–319.
Oksanen, Atte (2013) Addiction and Rehabilitation in Autobiographical Books by Rock Artists, 1974–
2010. Drug & Alcohol Review 32: 1, 53–59. Julkaistiin alunperin online firstinä toukokuussa 2012.
Oksanen, Atte (2013, hyväksytty julkaistavaksi 2012) Deleuze and Theory of Addiction. Journal of
Psychoactive Drugs 45: 1, 57–67.
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Oksanen, Atte (2013) Female Rock Stars and Addiction in Autobiographies. Nordic Studies on Alcohol
and Drugs 30: 1–2.
Oksanen, Atte (2012) To Hell and Back: Excessive Drug Use, Addiction and the Process of Recovery in
Mainstream Rock Autobiographies. Substance Use & Misuse 47: 2, 143–154.
Oksanen, Atte & Keipi, Teo (2013, hyväksytty julkaistavaksi 2012) Young People as Victims of Crime on
the Internet: A Population-based Study in Finland. Vulnerable Children & Youth Studies (article first
published online: 15 January 2013, doi: 10.1080/17450128.2012.752119).
Vehkalahti, Kaisa & Hoikkala, Susanna (ilmestyy) Gender and Discipline in the Finnish Reformatories of
the 1920s – Journal of the History of Childhood and Youth. (accepted for publication, forthcoming
1/2013).
Vuori, Miika & Oksanen, Atte & Räsänen, Pekka (2012) Puoli vuotta koulusurmien jälkeen – Väkivallan
pelko Jokelan ja Kauhajoen aikuisväestön keskuudessa. Oikeus 21: 1, 46–64.

B) Kirja-arviot ja muut artikkelit tieteellisissä lehdissä
Honkasalo, Veronika (ilmestyy) Kirja-arvio lehdessä, Nordic Journal of Migration Research. Thiara, Ravi
K., Condon, Stephanie A., Schröttle, Monika (eds) (2011) Violence Against Women and Ethnicity.
Commonalities and Differences accross Europe. Budrich Verlag, Leverkusen-Oppladen.
Mietola, Reetta & Berg, Päivi (2012) Etnografiaa koulun käytäviltä. Kirja-arvio Petri Pajun
väitöskirjatutkimuksesta Koulua on käytävä: etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana.
Kasvatus (43)1, 112–114.
Puuronen, Anne (2012) Nuorten terveystaju ‒ osa kasvamista. (katsaus) Nuorisotutkimus 2/2012, 69–73.
Vehkalahti, Kaisa: Lapsuuden historiaa tunteella. (katsaus) Kasvatus & Aika 4/2012.
Vehkalahti, Kaisa: Tyttösestä naisen ikään: suomalaisen tyttötutkimuksen historiaa ja
tutkimustraditioita. Arvio teoksesta: Karoliina Ojanen, Heta Mulari ja Sanna Aaltonen (toim.) 2011.
Entäs tytöt? Johdatus tyttötutkimukseen. Helsinki: Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto. Kasvatus &
Aika 3/2012.

C) Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset muissa aikakauslehdissä
Aaltonen, Sanna (2012) “Missä hukkunut viimeksi nähtiin?” Nuorten hyvinvointi -teemaan liittyvä
puheenvuoro, Nuorisotyö 3/12, 16–17.
Laukkanen, Minna (2012) Onko jumalakin Ramones-fani? Punk-estetiikasta. Havana Bananas.
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Salasuo, Mikko & Piispa, Mikko (2012) Kuntodopingin yhteiskunnallisen paikan jäljillä. Liikunta ja tiede
49 (2012): 1, 36–40.
Salasuo, Mikko (2012) Nuoruutta katsomopaikalta. Diakonia 2012: 1.
Salasuo, Mikko (2012) Uljas uusi maailma? Liikunta ja tiede 49 (2012):4, 4‒11.
Tomperi, Tuukka (2012) Onko yliopisto entisensä? Havaintoja ja kysymyksiä yliopistollisen toiminnan
muutoksesta. Suomen Kasvatustieteellisen Seuran jäsentiedote 2012, 7‒12. Artikkelin laaja verkkoversio
osoitteessa http://akateeminenkysymys.wordpress.com/2012/01/25/onko-yliopisto-entisensa/

D) Tieteelliset kirjat (monografiat, artikkelit ja luvut kokoomateoksessa)
Aaltonen, Sanna & Honkatukia, Päivi (2012) Interviewing young people in institutional contexts—
methodological reflections. Teoksessa Tolonen, T., Palmu, T., Lappalainen, S. & Kurki, T. (eds.) Cultural
practices and transitions in education. Lontoo: Tufnell Press.
Aaltonen, Sanna (2012) Elämän umpisolmuja avaamassa. Toimijuus ja institutionaaliset rajat nuorten
siirtymissä. Teoksessa Pekkarinen, E, Vehkalahti, K. ja Myllyniemi, S. (toim.) Lapset ja nuoret
instituutioiden kehyksissä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2012. Nuorisotutkimusverkoston/
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 131. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
Berg, Päivi (forthcoming) Borderwork and hierarchies in physical education ‒ How gender and class
becomes inscribed into young bodies. Arnesen, Anne-Lise , Lahelma, Elina, Lundahl, Lisbeth & Öhrn,
Elisabet (Eds.): Critical Ethnography in the Nordic Context (provisional title), series of Ethnography and
Education, Tufnell Press.
Eskelinen, Teppo & Gellin, Maija & Gretschel, Anu & Junttila-Vitikka, Pirjo & Kiilakoski, Tomi & Kivijärvi,
Antti & Koskinen, Sanna & Laine, Sofia & Lundbom, Pia & Nivala, Elina & Sutinen, Riikka (2012) Lapset ja
nuoret kansalaistoimijoina. Teoksessa: Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti.
Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Julkaisuja 118. Helsinki:
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
Eskelinen, Teppo & Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi & Kiili, Johanna & Korpinen, Sini & Lundbom, Pia &
Matthies Aila-Leena & Mäntylä, Niina & Niemi, Reetta & Nivala, Elina & Ryynänen, Aimo & Tasanko, Pia
(2012) Lapset ja nuoret subjekteina päätöksenteossa. Teoksessa Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski (toim.)
Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Julkaisuja 118. Helsinki:
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
Gellin, Maija & Gretschel, Anu & Matthies, Aila-Leena & Nivala, Elina & Oranen, Mikko & Sutinen, Riikka
& Tasanko, Pia (2012) Lasten ja nuorten asema hyvinvointipalveluissa. Teoksessa Anu Gretschel & Tomi
Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Julkaisuja 118.
Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
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Gellin, Maija, Herranen, Jatta, Junttila-Vitikka, Pirjo, Kiilakoski, Tomi, Koskinen, Sanna, Mäntylä, Niina,
Niemi, Reetta, Nivala, Elina, Pohjola, Kirsi & Vesikansa, Sari (2012) Lapset ja nuoret subjekteina
koulujärjestelmässä. Teoksessa Gretschel & Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti, Lasten ja nuorten
kunta 2010-luvun alussa. Julkaisuja 118. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
Gretschel, Anu & Kiilakoski Tomi (toim.) (2012) Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010luvun alussa. Julkaisuja 118. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
Gretschel, Anu & Koskinen, Sanna & Junttila-Vitikka, Pirjo (2012) Yhdyskunta- ja liikuntasuunnittelu:
esimerkkinä skeittialueet ja leikkipuistot. Teoksessa Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski (toim.)
Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Julkaisuja 118. Helsinki:
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
Gretschel, Anu (2012) Järki, tunteet ja dialogisuuden haasteet kunnallisen nuorisotyön perustehtävän
määrittelyssä – nuoriso-ohjaajien näkökulmasta. Teoksessa Suurpää, Leena & Komonen, Katja &
Söderlund, markus (toim.) Kehittyvä nuorisotyö. Julkaisuja 128.
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
Häkkinen, Antti & Ojajärvi, Anni & Puuronen, Anne & Salasuo, Mikko (2012) Sukupolvien väliset suhteet
nuoren terveystottumusten suuntaajina. Teoksessa Sami Myllyniemi (toim.) Monipolvinen hyvinvointi.
Nuorisobarometri 2012. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 127,
verkkojulkaisuja 53 Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 46.
Harinen, Päivi & Halme, Juha (2012) Hyvä koulu, paha koulu – kouluhyvinvointia hakemassa.
Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 77. Helsinki: Suomen UNICEF.
Hawdon, James; Oksanen, Atte; Räsänen, Pekka & Ryan, John (2012) School shootings and local
communities: An international comparison between the United States and Finland. Turku: University of
Turku, Department of Social Research.
Hoikkala, Tommi & Ojajärvi, Anni & Puuronen, Anne & Salasuo, Mikko (tulossa) Nuorten miesten
elämäntyyli ja terveys. Ylisukupolvinen elämänkulkunäkökulma -hankkeen tutkijoiden yhteinen
tutkimusjulkaisu. ”Voi pojat! Nuorten miesten elämäntyyli ja terveys. Ylisukupolvinen
elämänkulkunäkökulma” (työnimi).
Honkasalo, Veronika (2012) Nuorisotyön monikulttuurisuus ja sukupuoli. Teoksessa Keskinen, Suvi,
Vuori, Jaana ja Hirsiaho, Anu (toim.) Monikulttuurisuuden sukupuoli. Kansalaisuus ja erot
hyvinvointiyhteiskunnassa. Tampere: Tampere University Press.
Honkatukia, Päivi & Suurpää, Leena (2012) Neuvotteluja nuorten miesten rikollisuudesta ja rasismista:
kenen ääni kuuluu? Teoksessa Keskinen, Suvi & Vuori, Jaana & Hirsiaho, Anu (toim.)
Monikulttuurisuuden sukupuoli. Kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa. Tampere: Tampere
University Press.
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Honkatukia, Päivi & Suurpää, Leena: Generational Negotiations on Young Men’s Criminality and Ethnic
Hierarchies. Teoksessa Van Aerschot , Paul (toim.) Migration and Integration from a Nordic Perspective,
(ilmestyy 2013).
Junttila-Vitikka, Pirjo & Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi (2012) Kunnallisen nuorisotyön
osallisuusympäristöt. Teoksessa Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti. Lasten ja
nuorten kunta 2010-luvun alussa. Julkaisuja 118. Helsinki:
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
Kiilakoski, T. & Kivijärvi, A. (2012) Seutukaupunki elinympäristönä: nuorten kokemuksia aikuisille
rakennetussa kaupunkitilassa. Teoksessa Ari Hynynen (toim.) Takaisin kartalle. Suomalainen
seutukaupunki. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. Acta 237.
Kiilakoski, Tomi & Gretschel, Anu & Nivala, Elina (2012) Osallisuus, kansalaisuus, hyvinvointi. Teoksessa
Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa.
Julkaisuja 118. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
Kiilakoski, Tomi & Nivala, Elina & Ryynänen, Aimo & Gretschel, Anu & Matthies Aila-Leena & Mäntylä,
Niina & Gellin, Maija & Jokinen, Kimmo & Lundbom, Pia (2012) Demokratiaremontin työkaluja.
Teoksessa Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010luvun alussa. Julkaisuja 118. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura.
Kiilakoski, Tomi (2012) Nuorisotalotoiminnan kehittäminen. Teoksessa Suurpää, Leena & Komonen,
Katja & Söderlund, Markus (toim.) Kehittyvä nuorisotyö. Julkaisuja 128.
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
Kivijärvi, Antti (2012) Nuorisotointen kehittäminen monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Yksinäisestä
puurtamisesta kohti toimivia rakenteita ja verkostoja. Teoksessa Komonen, Katja & Suurpää, Leena &
Söderlund, Markus (toim.) Kehittyvä nuorisotyö. Julkaisuja 128.
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
Komonen, Katja & Suurpää, Leena & Söderlund, Markus (2012) Kehittämisen arvo ja itseisarvo.
Teoksessa Komonen, Katja & Suurpää, Leena & Söderlund, Markus (toim.) Kehittyvä nuorisotyö.
Julkaisuja 128. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
Kupiainen, Reijo & Suoninen, Annikka & Nikunen, Kaarina (2012) "Between public and private: privacy in
social networking sites" teoksessa Sonia Livingstone, Leslie Haddon & Anke Görzig (toim.) Children, risk
and safety on the Internet. Research and policy challenges in comparative perspective. Bristol &
Chicago: Polity Press.
Kuure, Tapio (2012) Pelko vääristä valinnoista kipsaa nuoret. Teoksessa Nuoret ja työelämä – kaksi eri
maailmaa. Taloudellinen tiedotustoimisto, Helsinki 2012. (pdf-muodossa
http://www.tat.fi/tutkimukset/nuoret-ja-tyoelama/).
Laine, Sofia (2012) Young Actors in Transnational Agoras. Multi-Sited Ethnography of Cosmopolitan
Micropolitical Orientations. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 121.
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Leskelä-Kärki, Maarit & Tuohela, Kirsi & Vehkalahti, Kaisa (Toim.) Ritvan Ystäväkirja. Ritva Hapulin 60vuotis juhlakirja. K&H-kustannus, Turku 2012.
Myllyniemi, Sami (toim.) (2012) Nuorisobarometri 2012.
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 127, verkkojulkaisuja 53 Nuorisoasiain
neuvottelukunta, julkaisuja 46.
Ojajärvi, Anni (2012) Varusmiespalvelus kasvatuslaitoksena. Teoksessa Pekkarinen, Elina & Vehkalahti,
Kaisa & Myllyniemi, Sami (toim.) Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä ‒ Nuorten elinolot vuosikirja 2012 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura julkaisuja 131.
Ojajärvi, Anni & Salasuo, Mikko (2012) "I don't smoke, don't drink, don't fuck ‒ at least I can fucking
think": erään streittariryhmän kokemuksia, näkemyksiä ja tulkintoja. Teoksessa Mikko Salasuo, Janne
Poikolainen & Pauli Komonen (toim.) Katukulttuuri ‒ Nuorisoesiintymiä 2000-luvun Suomessa.
Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 124.
Oksanen, Atte (2012) Needle and the Damage Done. Deleuzean Readings on Heroin in Rock Texts.
Teoksessa Jason Lee (toim.) Cultures of Addiction. New York: Cambria Press.
Oksanen, Atte & Räsänen, Pekka & Nurmi, Johanna (2012) Jokela and Kauhajoki: Experiencing School
Shootings in a Nordic Welfare Society. Teoksessa Richard Schwester (toim.) Handbook of Critical
Incident Analysis. New York: M.E. Sharpe.
Pudar, Gazela & Suurpää, Leena & Williamson, Howard & Zentner, Manfred (2012) C’est plus compliqué
que ça’. A Review of Youth Policy in Belgium by the International Team of the Council of Europe.
Strasbourg: Council of Europe.
Puuronen, Anne (2012) Ei pala, palaa, ei pala. Laadullinen tutkimus nuorten tupakoimattomuuden
edistämisestä. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 126. Helsinki:
Nuorisotutkimusseura /Nuorisotutkimusverkosto.
Pekkarinen, Elina (2012) Tie ekososiaaliseen yhteiskuntaan vie hyvinvointiyhteiskunnan kautta.
Kommenttipuheenvuoro Marjatta Bardylle. Teoksessa Emma Aalto & Maarit Alasuutari & Tuuli
Lamponen & Niina Rutanen (toim.) Suojeltu lapsuus? Raportti Lapsuudentutkimuksen päiviltä. Helsinki:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/f951bd08-5834-4fc2-a938c13f2829ac86
Pekkarinen, Elina & Vehkalahti, Kaisa (2012) Instituutiot lapsuutta ja nuoruutta rakentamassa – lapset ja
nuoret instituutioita uudistamassa. Teoksessa Elina Pekkarinen & Kaisa Vehkalahti & Sami Myllyniemi
(toim.) Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2012. Julkaisuja 131.
Nuorisotutkimusverkoston / Nuorisotutkimusseura. Helsinki 2012.
Pekkarinen, Elina & Vehkalahti, Kaisa & Myllyniemi, Sami (toim.) (2012) Lapset ja nuoret instituutioiden
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Asiakirja-aineiston keruu, analyysi ja tulkinta. Luento Laadulliset tutkimusmenetelmät -luentokurssilla,
Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto, 20.3.2012.
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Moodle-opetus ja ohjaus. Asklepios-ohjelma (2012–2013) Opetusmoduli II: Ruoka, syöminen ja
teknologia: 6.-23.11.2012.
Myrsky-tutkimuksesta. Järjestöjen käytäntötutkimuksen verkoston suunnittelutapaaminen.
Lastensuojelun keskusliitto. Helsinki 11.9.2012.
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Nuoret hyvinvoinnin edistämisen voimavarana. Maakunnallinen ympäristöosaamisen teemapäivä. Oulun
ammattikorkeakoulu. 10.10.2012.
Nuorisobarometri 2012. Kirjanjulkistusluento, Tennispalatsi.
Nuorisokulttuurien muutos. Keskustelutilaisuus. Kiimingin moniammatillinen yhteistyöverkosto. 26.4.
Nuorisotutkimus. Graduvirikekurssi, sosiologian oppiaine, Helsingin yliopisto, 11.10.2012.
Nuorisotutkimuksen uusia suuntauksia -luentokurssin (YUNET) vetäminen. Helsingin yliopisto,
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Nuorisotyön kehittäminen 2010-luvulla. Nuorisotoimen henkilökunnan koulutus. Kerava 7.2.2012.
Nuorten arki. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kehittämispäivä. Espoon kaupunki. Espoo 18.10.
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mieli. Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämispäivät. Tampere 4.9.2012.
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Pitkäjänteisen harrastamisen merkitys nuorten kasvun tukijana. Avartti. Neuvottelukunnan kokous.
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Salattu, hävetty, vaiettu -luentosarja, Helsingin yliopiston Talous- ja sosiaalihistorian laitos, sl. 2012
 Kuntodoping ja haastavat haastattelut. Luento, 27.9.2012.
 Varusmiehen hiljainen todellisuus – tutkija instituution puristuksissa. Luento, 4.10.2012
 Salatut elämät. Tutkimuseettisiä ja metodisia näkökulmia lastensuojelun historiaan. Luento,
10.11.2012.
 Tutkijoiden kiistellyt roolit rasismin ja nuorten tutkimuksessa. Luento, 25.11.2012
 Ku pääsis tästä paskasta vaan pois - Näkymättömiksi suojellut lapset". Luento, 29.11.2012.

Subcultural theories and Finland. Youth (Sub)cultures in Changing Societies – Tallinn University. Talinn,
4-5.5.2012 Institute of International and Social Studies.
Sukupuoli ja addiktiot omaelämäkerrallisessa rock-kirjallisuudessa 1974–2010. Luento kurssilla
Sukupuoli sosiaalipsykologiassa, Helsingin yliopisto, 13.2.2012.
Sukupuoli sosiaalipsykologiassa -kurssi, 16.1–23.2.2012.
Suomalaisen Urheilun juhlapäivän pääpuhuja.
Terveysviestintää esimerkein, Jyväskylän yliopisto, terveystieteen laitos, 24.1 2012
Taloussosiologian tutkijaseminaarissa väitöskirjan ohjaajana ja kommentaattorina.
Toipuminen kriisien ja poikkeuksellisten tapahtumien jälkeen. Luento sosiaalipsykologia, Tampereen
yliopisto 5.4.2012
Tuntiopettaja. Sibelius-Akatemia. Tietokirjan kirjoittaminen ja tuottaminen.
Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä -seminaari. Koko päivän koulutus. Kanuuna-verkosto,
Nuorisotutkimusverkosto ja Allianssi. Hyvinkää 16.2.2012, Oulu 16.3.2012 ja Seinäjoki 8.2.2012.
Tutkimusetiikka. Periaatteita ja pulmia. Luento Helsingin yliopiston kuluttajaekonomian laitoksella
luentosarjassa: kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, 12.4.2012
Tyttötutkimuksen luentokurssi, YUNET & Helsingin yliopisto, sl. 2012
 Tyttötutkimuksen etiikasta, metodeista ja metodologiasta. Luento, 18.9.2012.
 Tytöt historiantutkimuksessa. Luento, 25.9.2012
 Tyttöys monikulttuurisessa Suomessa. Luento, 13.11.2012.
 Tytöt ja maine. Luento, 20.11.2012.
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Virtuaaliaika – lasten ja nuorten vapaa-aika verkossa, luento sarjassa Kasvun haasteet, Avoin yliopisto,
29.2.2012.
Virtuaaliset vihayhteisöt tänään: esimerkkinä koulusurmia ja massamurhia ihannoivat verkkoryhmät.
Luento kurssilla Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa, Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto,
5.6.2012.

B) Seminaariesitelmät
An Introductory Initiative for Child Welfare Research Academy. Esitys lastensuojelututkimuksen
seminaarissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 17.9.2012.
Bounded agency of young people in the context of institutional care and control. ESA Research Network
Youth and Generation MidTerm Conference “Youth in crisis? Linking research, policy and practice”.
20.‒23.9.2012, Manresa, Espanja.
Bringing up decent citizens. Parenthood, moral and boundary-drawing . Presentation at the thematic
session Etchics, power and boundaries Yhdistetyt V Lapsuudentutkimuksen päivät ja XI
Nuorisotutkimuspäivät , 15.‒16.11.2012, Helsinki.
Challenging the Dichotomy between an Active Agent and Social Structures A Model for Interpretation in Social Work Practice? Kutsuttu luento Otherness and knowledge in Social
Work -The Finnish Post-Graduate School for Social Work and Social Services seminaarissa, Kuntokallio
29.3.2012.
Challenging the dominant paradigm ‒ Subculture studies in Finnish Youth Research since 1980's.
Seminar: Youth Cultures, belongings, transitions: Bridging the gap in youth research. Griffith Centre for
Cultural Research and The Australian Sociological Association Sociology of Youth Thematic Group. 22.24.11.2012 Brisbane, Australia.
Comment speech for the plenary speech of Mary Jane Kehily. Lapsuutta ja nuoruutta tulkitsemassa,
Helsinki, 15.11.2012.
Comments on Per-Uno Frank’s Presentation. Opit käyttöön- seminaari. Monialaisella yhteistyöllä entistä
parempia palveluja nuorille, Tampere. Sosiaalikehitys Oy (ESR) 4.10.2012.
Cultures of Media and Information Literacies among the Young: South-North Viewpoints, IAMCR 2012
Conference in South Africa, Durban, University of Kwazulu-Natal, 15.‒19.7.2012 (Conference Publication
available on DVD).
Deconstructing the formal: “Child welfare biographies” of 1940s–1960s as gendered life narratives. X
Nordic Conference in Gender History, Bergen, 9.–12.8. 2012.
Demokratiaoppitunti -koulutus. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus kansalaistoiminnan yksikön
koulutus järjestöille, 8.11.2012.
Demokratiaoppitunti -koulutus. Nuorten Akatemia Haave-verkosto Vantaa. 6.9.2012.
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Eilinen ja huominen liikuntakulttuuri – ratsastetaanko yhtä aikaa vanhoilla ja uusilla hevosilla?
Liikuntapolitiikan iltapäivä. Helsinki, Säätytalo, 23.10.2012.
ELY-keskuksen seminaari. Maahanmuuttajanuoret ja nuorisotakuu -luento, 20.3.2012.
Exploring Freedoms and Risks: Anonymity, Peer Interaction and Linked Subjectivity Among Youth
Internet Users. Yhdistetyt Lapsuudentutkimuksen päivät ja XI Nuorisotutkimuksen päivät, 15.11.–
16.11.2012, Helsinki.
Feministinen pedagogiikka 2 -kurssin suorittaminen, 10 op. Helsingin yliopisto.
Kanuuna-hankkeen koulutus, Hyvinkää, 16.2.2012.
Kanuuna-hankkeen koulutus, Seinäjoki, 8.2.2012.
Kanuuna-hankkeen koulutus, Mikkeli, 14.2.2012.
Keeping Distance. The Fragility of Ties of Ethnic Minority and Majority Youth in Finland." Esitelmä ISA:n
konferenssissa Buenos Airesissa, 1.8.2012.
Kokemuksia rajoista ‒ tutkimus lastensuojeluinstituution puitteissa". Esitys Nuorisotutkimusverkoston
MATALA-seminaarissa, 3.9.2012.
Koulutuksen maailmat nuorten maailmoina. ARMI- paremmat arjen taidot – työpaja. Diakonissalaitos.
Helsinki 9.3.2012.
Kulttuuri ja erot terveystiedon oppikirjoissa. Esitys Nuorisotutkimuspäivillä, 16.11.2012.
Kunnon kansalaisia kasvattamassa, alustus Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan
tiedekuntaseminaarissa Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri -seminaari, 26.3.2012
Kunnon kansalaisia kasvattamassa: vanhemmuus, moraali ja rajatyö urheiluharrastuksen konteksissa,
esitys symposiumissa Sukupuoli, valtasuhteet ja subjektius, Sosiaalipsykologian päivät, 23.–24.11.2012,
Helsinki
Kunnon kansalaisia kasvattamassa: vanhempien ja valmentajien näkemyksiä urheiluseurojen
kasvatustehtävistä, alustus. Liikuntasosiologia -työryhmä, Sosiologipäivät, 29.‒30.3.2012, Kuopio
Lasten ja nuorten liikkuminen ja nykyajan trendit. Liikkuva koulu -seminaari. Helsinki, Katajanokka 11.–
12.9.2012. Järjestäjät Likes ja OKM.
Lasten ja nuorten näkökulman huomioiminen päätöksenteossa -luento. Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri (HUS), 8.11.2012.
Lastensuojelua avoimessa Euroopassa. Lastensuojelun Keskusliiton valtakunnalliset Lastensuojelupäivät
2.‒4.10.2012.
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Liikuntapaikkojen laatu kokemustiedon näkökulmasta - keskustelupäivien anti päätöksenteolle. Esitys
Kunnallistieteenpäivillä 31.10.2012 Oulussa.
Maahanmuuttajana suomalaisessa vankilassa. Vankeinhoito murroksessa -seminaarin esitys Turun
yliopiston kansatieteenlaitos. 30.3.2012.
Mikä on nuorille paras kunta? Paneelikeskustelu. Allianssi-risteily. 17.4.2012.
Monikulttuurinen tyttötyö, Nella-hanke, Porvoo, 24.1.2012
Monikulttuurinen nuorisotyö ja sukupuolten tasa-arvo. Koulutustilaisuus, Tornio AMK, 23.10.2012.
Monikulttuurinen nuorisotyö ja sukupuolten tasa-arvo. Koulutustilaisuus. Rovaniemi, Ammattiopisto,
24.10.2012.
Multiple masculinities in the Finnish military, Conference of Nordic Sociological Association, Island,
17.8.2012.
Murtumattomat ihanteet. Tytöt toisen maailmansodan jälkeisessä lastensuojelussa.
Historiantutkimuksen päivät, Helsinki, 26.10.2012.
Muuttuva maanpuolustustahto. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS) tutkimusseminaari,
7.6.2012.
Mångkulturellt ungdomsarbete, luento. Luckan, 30.10.2012.
Mångkulturella paradoxer och gränsdragningar inom jämställhetsdiskursen i Finland. Luento. Ungdom
og Likestillning. Kunnskap og praksis I Norden. NOVA, Oslo. 7.6.-8.6.2012.
Mångkulturellt ungdomsarbete, luento, Luckan, 19.9.2012.
Nuorisopalvelujen henkilöstön osallisuuskoulutus, Vantaan kaupunki, 14.2.2012.
Näkökulmia liikuntakulttuuriin 2012. Erityisliikunnan symposium 29.5.2012 Grand Marina.
Narratiivinen tutkimus ja Oi nuoruus- aineisto. Sukupolvi ja elämänkulku-tieteellinen
keskusteluseminaari. Nuorisotutkimusseura, Allianssi-talo, 10.5. 2012
Nuorisotutkimusverkoston mediastrategia. Uutispommi ‒ tutkija mediassa -koulutusseminaari
22.3.2012.
Nuorten arvioita kuntapalveluista. Esitelmä Allianssin hyvinvointifoorumissa 15.2.2012, Helsinki.
Nuorten elinolot 2012. Kirjanjulkistusluento Lapsuudentutkimuksen ja Nuorisotutkimuspäivillä 2012,
Tieteiden talo.
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Oikeus vai velvollisuus? Nuorten osallistumisen ja osallistamisen kriittinen tarkastelu. Sosiologipäivät,
29.‒30.3.2012, Kuopio.
Opitut tunteet, kerronnan kaavat. Kirjeet 1900-luvun alun koulukotikasvatuksessa. Kirjeet ja
historiantutkimus, Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 26.4.2012.
Osallisuuskoulutus, Lapua. Tilaisuuden järjestäjänä Vaasan kesäyliopisto, 25.4.2012.
Policing emotions – youth, gender and delinquency in Finland, 1920–1965. Childhood, Youth and
Emotions in Modern History, 29 November–1 December 2012, Institute for Human Development,
Centre for the History of Emotions / Max Planck Institute for Human Development, Berlin.
Puheteot nuorisoalan monialaisten yhteistyöverkostojen työskentelyssä. Esitys Nuorisotutkimusseuran
avoimessa tutkijaseminaarissa 19.9.2012 Rovaniemellä.
Rasismi kontrollin välineenä vankilassa ja maahanmuuttajavankien toimijuus. 22.11.2012.
Kasvatustieteen päivien pienryhmäesitys.
Rethinking youth engagement. “To be young” Futures conference, organized by the Finnish Youth
Research Centre, Turku 7.6.2012
Revenge of a lonely anti-hero or a logical consequence of youth policy ? Perspectives on school
shootings in Finland. Semi-plenary session: Terrorism and Violence in Nordic Nations. Kutsuttu esitelmä.
Conference of the Nordic Sociological Association. 17th of August, 2012. Reykjavik.
Right to be young. Human rights from the youth perspective. MIMO – Moving In, Moving On!
Application of Art Based Methods to Social and Youth Work- seminaari. Turun ammattikorkeakoulu.
Turku 6.3.2012
School shootings and the culture of hate and violence on the Internet, keynote presentation in Crisis
Management and Emergency Planning: School Shootings and Amok Incident, organized by CEPOL –
Europena Police College, 4–8 June 2012, Tampere, Finland.
Taiteen osallisuus, osallisuuden taide. Lapsi- ja nuorisotutkimuksen päivät.
Terveyden kriisi. Matala-seminaari, Tutkijoiden keskusteluseminaari. Helsinki: Nuorisotutkimusseura,
Allianssi-talo, 9.1.2012
Terveystaju terveyskäyttäytymisen takana. Valtakunnalliset Ravitsemuspäivät 9.10. 2012, Helsinki.
The challenges in gaining and re-gaining informed consent among young people. Lapsuuden ja
nuorisotutkimuksen päivät. 15.‒16.11.2012, Helsinki.
Tunnekokemukset ja nuoruuden historia. Esitys Nuorisotutkimusverkoston MATALA-seminaarissa,
8.10.2012.
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Turvallisuustutkinta yhteiskuntatieteilijän silmin. Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntijapäivät
Viking Gabriella, syyskuu 2012.
Tutkija ja ideologia. Luento, Aalto-yliopisto, 5.9.2012.
Tutkijat ja media -seminaarin järjestäminen ja luento, 22.3.2012
Vad behövs ungdomsarbete till. Luento ja koulutus seminaareissa Ruotsissa, Malmö ja Göteborg. 23.25.2012. YFU.
Vaivaako nuoria tasa-arvon illuusio. Juhlapuheenvuoro TANEn 40-juhlaseminaarissa, 14.11.2012.
Values of Belgian Youth Policy. International Hearing, Council of Europe, Budapest, 29.3.2012
Varusmiespalvelus kasvatuslaitoksena – varusmiesten taso ja piilo-opetussuunnitelma.
Asevelvollisuuden tulevaisuus seminaari, 26.3.2012.
Violent online identity and severe targeted violence: The Jokela school shooting case in Finland. 3rd
EFCAP Congress – Young Offenders and Victims Forensic Psychiatry and Psychology for Children,
Adolescents and Young Adults, 7.–9.3.2012, Berliini, Saksa.
Väkivaltainen maskuliinisuus netissä: esimerkkinä koulusurmia ihannoiva yhteisö YouTubessa.
Sosiaalipsykologian päivät, 23.–24.11.2012, Helsinki.
Wellbeing after Rampage Shootings in Local Communities: Examining the Role of Social Relations, 75th
Annual Meeting of the Southern Sociological Society, 24.3.2012, New Orleans, USA.
Young people and access to rights: what are the challenges, what are the perspectives? Enter!
Promoting Access to Social Rights for All Young People, organized by the Council of Europe, Strasbourg
18.9.2012.
Young people’s aspirations in the context of intergenerational relations. The Second ISA (International
Sociology Association) Forum of Sociology Social justice and democratization, 1.‒ 4.8.2012, Buenos
Aires, Argentina.
Youth Online: Anonymity, Peer Interaction and Linked Subjectivity in Social Media. To Be Young! Youth
and the Future, 6.–8.6.2012, Turku.

C) Konferensseihin liittyvät asiantuntijatehtävät
Historiantutkimuksen päivät: Lapset, nuoret ja kasvatushistoria: aatteita ja käytäntöjä -teemaryhmän
organisointi ja puheenjohtajana toimiminen, Helsinki 26.10.2012
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, yhdistetyt Lapsuudentutkimuksen päivät ja
Nuorisotutkimuspäivät, Helsinki, 15.‒16.11.2012.
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Kannabisakatemia, näkökulmia kannabiskysymyksiin, puheenjohtaja. Royal at Crown Plaza, EHYT, .
13.9.2012.
Lapsuuden ja nuorisotutkimuksen päivien järjestelytoimikunnan jäsen.
Maanpuolustuskorkeakoulun ja Poliisiammattikorkeakoulun "Arvoseminaari 2012: Asevelvollisuus
kansalaisoikeutena ‒ kuka kasvattaa, kuka kouluttaa?" paneelikeskustelun järjestäjä ja puheenjohtaja.
12.10.2012 Santahamina, Maanpuolustuskorkeakoulu.
Nuorisotutkimus -työryhmän koordinaattori, Sosiologipäivät 29.-30.3.2012, Kuopio
Nuorisotyötä kehittämässä-talk show’n isäntä. Allianssi-risteily, 18.4.2012.
Nuorten osallistaminen -työryhmän puheenjohtaja, Lapsuuden ja nuorisotutkimuksen päivät, Helsinki
16.11.2012
Sosiaalipsykologian päivien 2012 Sukupuoli, valtasuhteet ja subjektius -symposiumin koordinoija ja
puheenjohtaja.
Tiedetoimittajain Maailmankongressin 2013 järjestäjä.
Lisäksi koordinaatio- ja asiantuntijatehtävät Nuorisotutkimusverkoston omissa seminaareissa ja
tilaisuuksissa.

D) Tehtävät tieteellisissä julkaisuissa
Alue ja ympäristö, referee
Contemporary Drug Problems, referee
Cultural practices and transitions in education, referee
Ethnography & Education, referee
Filosofinen aikakauslehti niin & näin, toimittaja
Gender & Education, referee
Haaste-lehti, Oikeusministeriö, toimitusneuvoston jäsen
Historialliseen Aikakauskirja, referee
Journal of Social Work, referee
Kansallinen filosofiaportaali Filosofia.fi (www.filosofia.fi), päätoimittaja
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Kasvatus & Aika -julkaisun toimituskunnan jäsen
Kasvatus-lehti, referee (3 tutkijaa)
Kommentti – Nuorisotutkimuksen verkkokanavan toimittaja
Liikunta & Tiede -lehden toimituskunta
Nils Böckler, Thorsten Seeger, Wilhelm Heitmeyer & Peter Sitzer (eds) (2013) School Shootings:
International Research, Case Studies and Concepts for Prevention. New York: Springer, referee
Nordic Social Work Research, referee (2 tutkijaa)
Nuorisotyö-lehden toimituskunta
Nuorisotutkimus- lehti, referee (2 tutkijaa)
Nuorisotutkimus -lehden toimituskuntajäsen (3 tutkijaa)
Nuorisotutkimuslehti 1/2013-numeron vastuutoimittaja
Nuorisotutkimuslehti 3/2012 -numeron vastuutoimittaja
Nuorisotutkimusverkoston julkaisuissa refereenä (2 tutkijaa)
Nuorten elinolot- vuosikirja 2012, referee
Oikeus-lehti, toimituskunnan jäsen
School Shootings: International Research, Case Studies, and Concept for Prevention, referee
Tiede-lehden julkaisutoimikunnan jäsen
Tiimi-lehden toimituskunnan jäsen
Verkkokanava Kommentin toimituskunnan jäsen
Yhteiskuntapolitiikka, referee
Young-lehti, referee (5 tutkijaa)
Young-lehti, toimitussihteeri ja toimittaja sekä toimituskunnan jäsen (3 tutkijaa)
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E) Lausunnot
Questionnaire National Report, First Cooperation Cycle of the EU Youth Strategy 2010‒2012, EU Youth
Report 2012 (OKM nuorisoyksikkö)
Graduarviointi Helsingin yliopistoon (kuluttajaekonomia)
Kolme gradu-lausuntoa Tampereen yliopistoon (sosiologia ja sosiaalipsykologia)
Konsultointi Etnoporno-näytelmään liittyen
Lausunto Sisäasiainministeriön selvityksestä (2012) Miksi nuori surmaa? Yhteenveto viimeaikaisista
nuorten tekemistä suunnitelmallisista henkirikoksista ja niiden taustoista
Lausunto Viranomaisten yhteistyö ja tietojen vaihto vakavissa lastensuojelutapauksissa tai epäilyissä
mukaan lukien lastensuojelun ilmoituskäytännöt. Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman
selvitysryhmän kutsuma kuulemistilaisuus, STM 29.10.2012.
Dosenttilausunto (3 tutkijaa)
Yhteislausunnot
Lausunto perusopetuksen valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista valmistelleen
työryhmän ehdotuksista, 22.3.2012
Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta, 1.2.2012

F) Julkinen esiintyminen mediassa
Radiossa, televisiossa ja muissa medioissa noin 70 haastattelua ja muuta esiintymistä.

G) Esitelmät suuren yleisön seminaareissa ja tilaisuuksissa
Noin 60 julkista esitelmää.

H) Tieteelliset ja yhteiskunnalliset johtaja-, koordinaatio- ja
luottamustehtävät sekä jäsenyydet tieteellisissä seuroissa
A-klinikkasäätiön Nuortenlinkin ohjausryhmän jäsen
Alkoholi- ja huumetutkijain seuran jäsen
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CIMO:n neuvottelukunnan jäsen
CIMO:n nuoriso-ohjelman ohjausryhmän jäsen
ESR -hankkeiden ohjausryhmän jäsen (2 tutkijaa)
Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran jäsen (3 tutkijaa)
Eurooppalaisen EU Kids Online -tutkimus- ja asiantuntijaverkoston jäsen
Eurooppalaisen nuorisotutkimuksen asiantuntijaryhmän jäsen (European Pool of Youth Researchers /
partnership between EU and the Council of Europe)
Exit-hankkeen johtokunnan jäsen
Golf-liiton tutkijaryhmän jäsen
Huippu-urheilun muutostyöryhmän seurantaryhmän jäsen
Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen
Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyön ohjausryhmän jäsen
Jäsennellyn vuoropuhelun kansallisen ryhmän jäsen
Kalliolan nuoret ry johtokunta
Kansallisen ”Nuoret ja kehitys” -verkoston jäsen
Kasvatus- ja perheneuvontaliitto, hallituksen varajäsen
Kehitystutkimuksen seuran jäsen
Kestävästi ikääntyvä Suomi, työryhmän jäsen (STM)
Keski-Suomen Nuorten Laturin ohjausryhmän jäsen
Kulttuurintutkimuksen seuran rahastonhoitaja
Laadullisen terveystutkimuksen tutkijaverkoston jäsen (LATE)
Laadullisen terveystutkimuksen tutkijaverkoston puheenjohtaja (LATE)
Lapsuudentutkimuksen seuran jäsen (useita tutkijoita)
Lapsuudentutkimuksen seura, hallituksen varajäsen
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Lasten Kulttuuriaitta -hankkeen ohjausryhmän jäsen
Lastensuojeluasioiden asiantuntijajäsen, Helsingin hallinto-oikeus
Liikuntatieteellisen seuran jäsen
Maanpuolustuskorkeakoulun valtuuskunnan jäsen
Mediakasvatusseuran jäsen
Moniammatillisuutta sparraamassa -hanke (ESR) ohjausryhmän jäsen
Narratiivisen tutkimuksen tutkimusverkosto (KERTONET) jäsenyys
Nuori Kulttuuri -neuvottelukunnan jäsen
Nuorisotutkimusseuran jäsen (monta tutkijaa)
Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden edustajana Nuorisotutkimusseuran hallituksessa
Nuorten keskuksen hyvinvoinnin asiantuntijaryhmän jäsen
Nuorten palveluja kehittämässä -hankkeen taustaryhmän jäsen
Nuorten tieto- ja neuvontatyön verkoston (NUTI) jäsenyys
Ohjausryhmän jäsen, Lasten mediabarometri
Ohjausryhmän jäsen, Vaikuttava sirkus
Oikeus- ja yhteiskunnallinen yhdistys OYY, hallituksen jäsen
Oikeusministeriön väkivaltajaoston jäsen
Onnettomuustutkintakeskus, 0‒17-vuotiaiden tapaturmaisia kuolemia tutkivan ryhmän jäsen ja
Valtioneuvoston nimeämänä pysyvä asiantuntija 8-vuotiaan tytön kuolemaa tutkivassa ryhmässä
Opetushallituksen tutkimus- ja koulutusfoorumin jäsen
Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatieteellisten tutkimusprojektien arviointipaneeli
Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön rahoittaman tutkimushankkeen "Huippu-urheilijoiden ja
kulttuuriosaajien elämänkulku" johtaja.
Pakolaisavun Kurvi-hankkeen ohjausryhmän jäsen
Siltavalmennus ry:n hallituksen varajäsen, Tampere (nuorten työpajatoimintaa)
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Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäsen (2 tutkijaa)
Suomen ev.lut. kirkon kasvatus ja nuorisotyön yksikkö (KKN) toimikuntajäsen (31.5. 2012 asti).
Toimikunnan toiminta loppui tähän kevääseen
Suomen Historiallisen seuran jäsen
Suomen Lasten ja Nuorten Säätiö, hallituksen jäsen
Suomen Lasten ja Nuorten Säätiön kansainvälisen työryhmän jäsen
Suomen Oppihistoriallisen Seuran jäsen
Suomen Partion monikulttuurisuustoiminnan ohjausryhmän jäsen
Suomen Tiedetoimittajain Liitto ry, sosiaalisen ohjelmatoimikunnan jäsen
Suomen Uskontotieteellinen Seuran (SUS) jäsen
Syrjinnän seurantaryhmän jäsen (SM)
Tampereen yliopisto kasvatustieteiden yksikkö, johtokunnan jäsen
Tyttöjen talon monikulttuurisen tyttötyön ohjausryhmän jäsen
Valtion koulukotien ja vankilan perheosaston johtokunnan varajäsen
Verkoston jäsen Nordisk forskernettverk om hjelpetiltak i barnevernet (Pohjoismainen
Lastensuojelukäytäntöjen Tutkijaverkosto). Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velfersforskning, Oslo.
Verkoston jäsen, Nuorten aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja työhön osallistumisen erojen kaventamisen
yhteistyöalue, Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä SOTERKO
Villa Lanten Ystävät ry:n hallituksen jäsen
Vuoden Tiedekirja -palkintoraadin jäsen. Tieteellisten Seurain Valtuuskunta ja Suomen
Tiedekustantajain liitto
YAD Street team -hankkeen ohjausryhmä
Yhteisvastuukeräyksen tukiryhmä, Lasten Kesä ry.:n johtokunta
Westermarck-seuran jäsen (2 tutkijaa)
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