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Tervetuloa Nuorisotutkimuspäiville 
Joensuuhun!

Alueellisuus on keskeinen nuorten elämismaailmaa ja toimijuutta muokkaava 
ulottuvuus. Niin nuorisotutkimuksessa kuin nuoriin kohdistuvassa päätöksen-
teossa se on kuitenkin jäänyt vähäiselle huomiolle. Nuorisotutkimuspäivät 2014 
haastavat keskusteluun alueellisuuden ja tilallisuuden merkityksistä nuorten elä-
mässä. Päivillä kiinnitetään huomiota alueelliseen eriytymiseen ja eriarvoisuuteen, 
julkisen ja yksityisen rajanvetoon sekä lokaalin ja globaalin välisiin kytköksiin niin 
kaupungeissa kuin maaseudulla. Joensuu päivien pitopaikkana ja Itä-Suomen 
yliopiston vahva aluetutkimuksen painotus virittävät vuoropuhelua nuoriso-
tutkimuksen ja aluetutkimuksen välillä, puhuttiinpa sitten lähiötutkimuksesta 
tai syrjäseutututkimuksesta. Päivien yleisteema avaa mahdollisuuden tarkastella 
nuoruutta monista näkökulmista. Mikä on nuorten tilaa ja mihin tiloihin nuoret 
eivät ole tervetulleita? Miten alueellisuuden huomioon ottaminen avaa ymmär-
rystä tasa-arvosta, syrjinnästä ja yhdenvertaisuudesta? Miten maantieteelliset ja 
tilalliset erot asemoivat nuoria kulutusyhteiskunnassa? Miten nuoret hahmottavat 
maailmansa spatiaalisesti? 

Nuorisotutkimuspäivien ohjelma koostuu kahdelle päivälle jakautuvista 
yleisesitelmistä, paneelikeskusteluista ja työryhmätyöskentelystä. Torstaina päivien 
pääpuhujat professori Anoop Nayak (Newcastle University, UK) sekä professori 
Laura Assmuth (UEF) purkavat alueellisuuden tematiikkaa urbaaniin ympäristöön 
ja rajaseutuun kytkeytyvistä näkökulmista. Perjantain symposiumissa alueellisuu-
den merkityksistä nuorten elämänkulussa keskustelevat yliopistonlehtori Päivi 
Harinen (UEF), yliopistonlehtori Venla Bernelius (HY) ja yliopistonlehtori 
Tarja Tolonen (HY). Päivillä pidetään Nuorisotutkimusseuran syyskokous ja 
jaetaan opinnäytepalkinnot. 
 
Antoisia tutkimuspäiviä!

Järjestelytoimikunta
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Yleistä
 
AIKA & PAIKKA
Kolmannettoista nuorisotutkimuspäivät järjestetään Joensuussa yhteistyössä Itä-
Suomen yliopiston kanssa. Tänä vuonna päiviä vietetään 6.–7.11.2014 yliopiston 
”Metria” ja ”Natura”-rakennuksissa (Yliopistonkatu 7). Tarkemmat salitiedot 
löytyvät ohjelmasta ja työryhmätaulukosta.

KAHVI & LOUNAS
Osallistumismaksu sisältää päivien ohjelman ja iltapäiväkahvituksen seminaarin 
ensimmäisenä päivänä. Lounaat ovat omakustanteisia. Lounaspaikkaehdotuksia 
löydät tämän kirjan lopusta.

ILTATILAISUUS
Nuorisotutkimuspäivien illanvietto järjestetään Ravintola Kerubissa (Siltakatu 1, 
80100 Joensuu). Illanviettoon on ilmoittauduttu erikseen. Tarjolla on alkumalja 
sekä kolmen ruokalajin buffetillallinen. Illallisen jälkeen Kerubin yläkerrassa 
esiintyy Karelian ammattikorkeakoulun yhtyeitä. Keikoille on vapaa pääsy. 

NUORISOTUTKIMUSPÄIVÄT NETISSÄ JA SOMESSA
Lisätietoa päivistä löytyy seuran nettisivuilta osoitteesta: 
www.nuorisotutkimusseura.fi/nuorisotutkimuspaivat2014

Päivillä on myös oma tapahtumansa Facebookissa. Tämän lisäksi päiviä voi kom-
mentoida Facebookissa tai Twitterissä hashtagilla #ntpaivat2014
 
Päivien plenaryt streamataan verkkoon, jossa ne voi katsoa joko suoratoistona tai 
jälkikäteen tallenteina. Streamausta voi seurata osoitteessa:
bambuser.com/channel/Nuorisotutkimus 
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Nuorisotutkimuspäivien työryhmät
 
Työryhmät Koordinaattorit Alustusten pitäjät Aika Sali

I/a Alueellisia näkö
kulmia nuorten 
vapaa-ajanviettoon

Anna Anttila,  
Kirsi Autio &  
Harri  Taponen

Karoliina Majamaa, 
Atte Oksanen ja  
Kati Rantala;  
Susanna Takalo;  
Aino Tormulainen

Torstai 6.11.  
klo 15.30–17.30

N106

I/b Alueellisia näkö
kulmia nuorten 
vapaa-ajanviettoon

Anna Anttila,  
Kirsi Autio &  
Harri  Taponen

Susan Eriksson; 
Anu Gretschel;               
Riikka Puhakka

Perjantai 7.11.  
klo 9.00–11.00

N106

II/a Nuoruuden 
valtageometriat

Terhi Halonen,  
Päivi Harinen,  
Veli Liikanen,  
Anni Rannikko & 
Jussi Ronkainen

Jatta Herranen; 
Sanna Mäkinen; 
Sirkku Ranta

Torstai 6.11.  
klo 15.30–17.30

N105

II/b Nuoruuden 
valtageometriat

Terhi Halonen,  
Päivi Harinen,  
Veli Liikanen,  
Anni Rannikko & 
Jussi Ronkainen

Jaakko Nuotio ja 
Pauliina Lampela; 
Yrjö Kallinen; Anni 
Rannikko ja Veli   
Liikanen; Kati Kanto

Perjantai 7.11. 
klo 9.00–11.00

N104

III Nuoriso 
tutkimuksen  
metodologia  
ja paikallisuus

Sinikka AapolaKari Marja Peltola;  
Elina Lahelma, Sirpa 
Lappalainen ja Reetta 
Mietola; Sinikka 
Aapola-Kari; Tiia 
Tahvanainen

Torstai 6.11.  
klo 15.30–17.30

N103

IV Writing workshop:  
Youth Participation  
– Interactional, 
responsive and 
empowered  
communities

Tatjana Lipiäinen &      
Sirkku Ranta

Tatjana (Tanja)  
Lipiäinen; Maija 
Kaukonen and Irmeli 
Mustalahti; Riikka 
Korkiamäki ja Kirsi 
Pauliina Kallio

Torstai 6.11.  
klo 15.30–17.30

N102

V Osallistuminen  
ja kasvatus

Sanna Aaltonen Niko Eskelinen ja 
Samuli Neuvonen; 
Mirja Määttä ja 
Elina Asikainen; Antti 
Maunu; Outi Arvola

Torstai 6.11.  
klo 15.30–17.30

N104

VI Maahanmuutto, 
nuoret ja alue
kehitys/Migration, 
youth and regional 
development

Tiina Sotkasiira Tiina Sotkasiira; 
Rzayeva Yagut;  
Anni Matikka;  
Päivi Harinen;  
Niko Eskelinen ja 
Samuli Neuvonen

Perjantai 7.11. 
klo 9.00–11.00

N103

VII Paneeli 
keskustelu:  
Nuorisolaki uudistuu 
– mikä muuttuu?

Pia Lundbom &  
Mirja Määttä

N/A Perjantai 7.11. 
klo 9.00–11.00

N105
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Seminaariohjelma
 
TORSTAI 6.11.2014

11.00–12.30 Ilmoittautuminen, Metrian aula (Yliopistokatu 7)

12.30–12.45 AVAUSPUHEENVUOROT
  Nuorisotutkimusseuran puheenjohtaja Merja Kylmäkoski
  ja Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen 
  professori Leena Koski
  SALI M100, METRIA

12.45–15.00 YLEISESITELMÄT 
  puheenjohtajana Sanna Aaltonen, Nuorisotutkimusverkosto

  Pääpuhujat:
  Professor Anoop Nayak, Newcastlen University, UK:
  Stigamtised Bodies: Young People, Place and Poverty

  Professori Laura Assmuth, Itä-Suomen yliopisto:
  Is it cool to be mobile? Multi-local family life approached 
  from children’s and young people’s perspectives

  Kommenttipuheenvuorot:
  Erikoistutkija Anu-Hanna Anttila (Turun yliopisto)
  Yliopistotutkija Kari Saari (Itä-Suomen yliopisto)

  SALI M100, METRIA

15.00–15.30 Kahvitauko

15.30–17.30 TYÖRYHMÄT 
  NATURA (katso taulukko s. 5 sekä abstraktiesittelyt)

17.40–18.40 NUORISOTUTKIMUSSEURAN SYYSKOKOUS
  SALI M100, METRIA

19.00  ILLANVIETTO Ravintola Kerubissa (Siltakatu 1).
  (Ennakkoilmoittautuminen.)
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PERJANTAI 7.11.2014

9.00–11.00 TYÖRYHMÄT
  NATURA (katso taulukko s. 5 sekä abstraktiesittelyt)

11.00–12.15 Lounas (omakustanteinen)

12.15–12.45 NUORISOTUTKIMUSSEURAN 
  OPINNÄYTEPALKINTOJEN JAKO
  SALI M100, METRIA

12.45–14.45 SYMPOSIUM: ALUE JA PAIKALLISUUS 
  NUORTEN ELÄMÄNKULUSSA
  Puheenjohtajana Petri Paju, Lastensuojelun keskusliitto

  Puhujat:
  Yliopistonlehtori Venla Bernelius, Helsingin yliopisto:
  Koululaiset kaupungissa: Alueellisen eriytymisen vaikutukset  
  nuorten oppimiseen ja kouluvalintoihin
 
  Yliopistonlehtori Päivi Harinen, Itä-Suomen yliopisto: 
  Pitkä matka joka paikkaan - Syrjäkylänuoruus ja arjen maantiede
 
  Yliopistonlehtori Tarja Tolonen, Helsingin yliopisto:
  Nuorisokulttuurien ja -ryhmien paikallisuudesta

  SALI M100, METRIA

14.45  NUORISOTUTKIMUSPÄIVIEN PÄÄTÖS
  SALI M100, METRIA
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Pääpuhujat
Professor ANOOP NAYAK, Newcastle Univeristy, United Kingdom
Anoop Nayak is Chair in Social and Cultural Geography at Newcastle University, 
England.  His research interests are in Race and Ethnic Studies; Youth Culture 
and Social Class; and Gender, Masculinities and Social Change.  Professor Nayak 
is author of the monograph Race, Place and Globalization:  Youth Cultures in a 
Changing World (2003 Oxford: Berg) exploring the interplay of whiteness and class 
in post-industrial regions.  He has recently co-authored a 2nd Edition with Mary 
Jane Kehily of Gender, Youth and Culture:  Global Masculinities and Femininities 
(2013 Basingstoke: Palgrave MacMillan) examining youth and gender relations 
on the world stage, and has published a social theory book on spatial relations of 
power with Alex Jeffrey entitled Geographical Thought (Pearson, 2011).  
 
Stigmatised Bodies:  Young People, Place and Poverty
Abstract:   This paper examines how global transformations are shaping local 
neighbourhoods and youth formations.  Where scholars have focused upon the 
possibilities that globalisation affords in terms of transnationalism, cosmopolitan-
ism and mobility, this study explores the lives of those working-class young people 
who appear ‘stuck-in-place’.  It is argued that in an age of austerity rudimentary 
taxonomies of work and worklessness are deployed as an emotionally charged index 
for rights and entitlements.  In particular this has led to the marking of lower 
working-class young people as ‘Chavs’ or NEETs (Not in Education, Employment 
or Training). While much has been written about those designated as Chavs, lit-
tle is heard from them.  By combining ethnography with social media I suggest 
there is intrinsic value in engaging with working-class culture and the localities 
that give rise to particular ways life and popular youth understandings.  In these 
peripheral urban places the negative stigma attached to Chavs and working-class 
communities is reworked through acts of re-inscription: emphasising the impor-
tance of family and friendship relations, wearing branded clothing to engender 
respect, locating the identity through musical subcultural belonging, and figuring 
it outside of familiar associations with poverty or violence.  This suggests that 
while working-class youth may be reduced to a ‘fixed geography’ they remain 
active agents who may resist, reproduce or transfigure dominant representations 
of social class in the management of stigma.
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Professor LAURA ASSMUTH, University of Eastern Finland
Laura Assmuth is Professor of Social and Public Policy at the University of Eastern 
Finland (Joensuu campus), with a specialization on border areas and migration. 
She has carried out ethnographic fieldwork in Southern Italy and Sardinia, and 
more recently in Estonia, Latvia, North-West Russia and eastern Finland. Since 
1995, she has directed several international research projects on rapid cultural and 
social change in post-socialist Baltic countries and adjacent areas in Russia. Her 
ongoing research interests include the study of post-socialism, gender, life-course, 
identities, borders, peripheral rural areas, and migration. Currently Assmuth is 
heading the research project “Families on the Move across Borders: Children’s 
Perspectives on Migration in Europe”, funded by the Kone Foundation. 
 
Is it cool to be mobile? Multi-local family life approached 
from children’s and young people’s perspectives
Abstract: The paper critically discusses the relativity of privileged mobility, through 
the case of families with children within the Estonian-Finnish transnational space. 
Estonians often move to neighbouring Finland in search for better work, with a 
greater income. The circular migration (commuting) between Finland and Estonia 
is also intensive. Relocation is often planned to be short-term at the beginning, 
but the stay is gradually prolonged. Sometimes family members move together, 
but more typically the spouse and/or children join the first migrant later on. 
Drawing on ethnographic fieldwork material in Estonia and Finland, the paper 
discusses the ways migration is narrated in different contexts, and by whom. 
Migrants themselves often prefer not to talk about unsuccessful migration experi-
ences, failures or unhappiness. We might ask then, are the migration stories told 
mainly to justify migration decisions already made? The paper explores the ways 
mobility is understood by different family members, also by those staying behind, 
or returning on their own to the country of origin. The main aim is to look at 
the phenomena from the point of view of children and young people - the ways 
they narrate, construct, understand and value mobility. From the young people’s 
perspective, is it a privilege to be mobile, or rather to have one stable location, and 
perhaps parent(s) bringing home commodities? To what extent are their discourses 
reflecting the opinions of adults? Children might describe themselves as privileged 
for other reasons, for example for having two home countries. The paper argues 
that people’s relationships to places are rather more complex and context bound 
than either “rooted belonging” or “rootless mobility”.



10

Työryhmät & abstraktit
 
I ALUEELLISIA NÄKÖKULMIA NUORTEN VAPAA-AJANVIETTOON

I/a torstaina 6.11. klo 15.30–17.30 ja I/b perjantaina 7.11. klo 9.00–11.00
Molemmat osiot järjestetään Natura-rakennuksessa, salissa N106.
Koordinaattoreina toimivat:
Anna Anttila, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
Kirsi Autio, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
Harri Taponen, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
 
I/a Alueellisia näkökulmia nuorten vapaa-ajanviettoon

1. Nuorten mopoilukulttuuriin ja liikkumiseen liittyvät nurjat puolet: 
laittomat ulottuvuudet ja oikeudelliset seuraamukset
Karoliina Majamaa, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
Kati Rantala, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
Atte Oksanen, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö / Sosiaalipsykologia,
Tampereen yliopisto

Esityksessä tarkastellaan sekä mopoilun että yleensä liikkumiseen liittyviä lait-
tomia ulottuvuuksia ja oikeudellisia seuraamuksia 15–17-vuotiaiden nuorten 
joukossa. Mopoilun suosio on kasvanut huomattavasti 2000-luvun alusta, jonka 
myötä myös muun muassa mopoilukulttuurin laittomat ulottuvuudet kuten myös 
onnettomuudet ovat lisääntyneet. Mopoilukulttuurin laittomia ulottuvuuksia 
tarkastellaan tilastojen ja rekisteriaineistojen lisäksi nettikeskustelujen avulla, 
jolloin myös nuorten ääni saadaan kuuluviin. Tilastoihin perustuva tutkimus on 
lähinnä kuvailevaa, mutta prosentuaalisen tarkastelun oheen on poimittu mopo-
rikkeitä havainnollistavia esimerkkejä. Esitämme muun muassa 15–17-vuotiaiden 
mopoiluonnettomuuksien määrän kehitystä viime vuosina sekä mopoiluonnetto-
muuksien määrän kehitystä alueittain. Lisäksi tarkastelemme 15–17-vuotiaiden 
ulosottoasioita alueittain.

Saatujen tulosten mukaan mopoilusta koituvat oikeudelliset seuraamukset ovat 
usein seurausta mopojen virittämisestä, maksamattomista liikennevakuutusmaksuista 
ja liputta matkustamisesta, ja nämä liikenteeseen liittyvä sanktiot ovat osa alaikäisten  
ulosotto-ongelmaa. Länsi- ja Itä-Suomi sekä Pohjanmaa erottuvat ulosottoasioissa 
liikennevakuutusmaksujen osalta, kun taas Uusimaa ja etenkin Helsinki erottuivat 
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joukkoliikennemaksujen korkealla osuudella. Yleisesti ottaen nuorten keskuudessa 
virittäminen nähdään usein osana mopoilua, ja sen takia oltiin valmiita ottamaan 
sakkoriski, joskin sanktioita pyrittiin usein aktiivisesti välttelemään. Poliisin toi-
minta nähtiin useimmiten relevanttina ja nuoret kokivat, että poliisilla olisi ollut 
mahdollisuus puuttua moporikkeisiin tehokkaammin. Mopoilu synnyttää tilanteita, 
jossa nuoruuteen liittyvä riskinotto usein aktualisoituu ja vaikka nuoret ovat usein 
tietoisia riskinoton mahdollisista seurauksista, osalla heitä ei ole välttämättä ole kykyä 
riskinotosta aiheutuvien pidempiaikaisten vaikutusten arviointiin. 

2. Liikunnan harrastaminen nuorten elämänkulussa
Takalo Susanna, Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto

Suuri osa suomalaisista liikkuu terveytensä kannalta riittämättömästi. Liikunta-
aktiivisuuden lisääminen on haastava ja monitahoinen tehtävä kaikissa ikäluokissa. 
Tarkastelen tutkimuksessani liikuntatottumusten rakentumista lapsuudesta varhais-
aikuisuuteen 2000-luvun alun Suomessa. Tutkimus on luonteeltaan pitkittäinen 
tapaustutkimus, jossa lähestytään yhdentoista nuoren liikunnalliseen elämäntapaan 
johtavia tai siitä etäännyttäviä valintoja ja toimintoja retrospektiivisesti kymmenen 
vuoden ajalta. Tutkimuksessa selvitetään sosiaalisessa toimintaympäristössä vaikut-
tavien tekijöiden osuutta lapsena vähän ja paljon liikkuviksi arvioitujen henkilöiden 
liikuntatottumusten rakentumiselle nuorina aikuisina. Tutkimusaineisto kerättiin 
kahdessa vaiheessa, ensimmäisen kerran tutkittavien ollessa 11-vuotiaita lapsia 
ja toisen kerran heidän varhaisaikuisuudessaan 21-vuoden ikäisinä. Ensisijaista 
aineistonkeruumenetelmää, haastattelua, objektiivisemmilla mittareilla mitatut 
asiat antavat tarttumapinnan ja kehykset tutkittavien omalle kerronnalle, mikä on 
tämän esityksen keskiössä. 

Nuorten elämänkulkujen tarkastelu edellyttää aineiston prosessimaista tar-
kastelua. Liikuntatutkimuksessa prosessimaista tutkimusta on sovellettu, kun 
tutkimuskohteena on ollut urheilijaksi sosiaalistuminen. Tälle tutkimukselle 
olennaista on tavallisten nuorten liikunnan kokeminen elämänkulun eri vaiheissa. 
Käytän narratiivia tutkittavien elämänkaarelle sijoittuvien asioiden järjestämiseen 
ja elämän tapahtumien jäsentämiseen. Juonianalyysin keinoin liitän liikunta-
aktiivisuudessa tapahtuneet muutokset tutkittavien elämänkaarelle.

Esityksessäni keskityn siihen, millaisena vapaa-aika näyttäytyy liikuntaa 
harrastamattomille ja harrastaville nuorille. Tarkastelen liikuntatottumusten 
rakentumista esimerkiksi yksilön ja kouluympäristön vuorovaikutuksena nuoren 
elämänkulussa. Nuorten itsensä piirtämät liikunta elämänkulussa -kuvaajat ovat 
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osa analyysiä, mutta helpottavat myös visualisoimaan esitykseni kuulijoille nuorten 
liikunta-aktiivisuudessa tapahtuvia vaihteluita.

Suuri osa suomalaisista liikkuu terveytensä kannalta riittämättömästi. Liikunta-
aktiivisuuden lisääminen on haastava ja monitahoinen tehtävä kaikissa ikäluokissa. 
Esitykselläni tuon liikuntatutkimuksellista näkökulmaa työryhmän pääteemaan, 
keskusteluun nuorten vapaa-ajanviettoon ja harrastamiseen liittyvistä alueellisista 
kysymyksistä. Nuorten liikkumista lisäävien uusien toimintamallien tulisi toimia link-
keinä niihin kulttuureihin, joissa nuoret elävät. Jätän esityksessäni tilaa pohdinnalle, 
miten nuorten kertomuksista tekemäni havainnot yhdistetään nuorten liikunnan 
harrastamisen alueellisuutta ja tilallisuutta käsittelevään elämänkulkukeskusteluun.

3. ”Ei näkyny musiikkiteevee, eikä kyllä kolmonenkaan.” 
Populaarikulttuurinen nuoruus 1990–2000-lukujen vaihteessa 
maaseutumaisilla alueilla
Aino Tormulainen, Itä-Suomen yliopisto / Kulttuurin ja sukupuolen tutkimus

Nykyään maantieteellisestä sijainnista huolimatta jokaisella yläkoululuokalla 
voi näkyä monenlaisia nuorison alakulttuureja ja niiden edustajia, kuten gootti, 
mangaharrastaja, hevari, netistä irtoripsensä tilannut lolita-pukeutuja tai skeittari. 
Vielä 15 vuotta sitten tilanne oli toinen. Vaikka koko maailman tietoisuuteen tuli 
sellaisia populaarikulttuurisia ilmiöitä kuten esimerkiksi tyttöenergia, tieto niistä 
kulki hitaasti ja maaseudulle monet tärkeät nimet, muoti-ilmiöt tai fanituotteet 
tulivat joskus liiankin myöhään.

Tarkastelen esitelmässäni 1990-luvulle ja vuosituhannen taitteeseen sijoittuvan 
nuoruuden ja populaarikulttuurin kytköksiä erityisesti maaseutumaisilla alueilla. 
Millaista oli vapaa-ajanvietto, kun televisiosta näkyi kaksi tai kolme kanavaa, 
mainosradiot eivät kuuluneet eivätkä kaupat olleet kävelymatkan päässä? Mitä 
kulttuurin kuluttamisen mahdollisuuksia maaseudulla asuneilla nuorilla ennen 
internetiä oli? Millaista oli erilaisten ilmiöiden ja julkkisten fanittaminen tällaisessa 
ympäristössä ja miten asuinpaikka rajoitti populaarikulttuurista nuoruutta tai 
pakotti soveltamaan sitä?

Lähihistorian kulttuurista maisemaa kuvaava esitykseni on nostalgisvivahteinen, 
sillä keskityn erittelemään sitä, millaiseen sävyyn nyt jo aikuiset populaarikult-
tuurisista nuoruuden kasvukokemuksistaan puhuvat. 

Esitelmä perustuu väitöstutkimusta varten ryhmähaastatteluilla keräämäni 
muisteluaineistoon, jota ovat tuottaneet 1980-luvulla syntyneet naiset viiden 
hengen muisteluryhmissä. Ryhmissä käsiteltiin muistelijoiden nuoruuden popu-
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laarikulttuuria ja tyttöenergia-ilmiöön liitettäviä kokemuksia kolmen tai viiden 
tapaamisen verran. 
 
I/b Alueellisia näkökulmia nuorten vapaa-ajanviettoon
 
4. Vapaa-aika Itä-Suomen nuorisopuntarin kyselyaineistossa
Susan Eriksson, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Nuorisoalan tutkimus- 
ja kehittämiskeskus Juvenia

Vuonna 2014–2015 Mikkelin ammattikorkeakoulussa toteutettavassa Itä-Suomen 
nuorisopuntarissa tutkitaan survey-menetelmällä ja kvalitatiivisella haastattelume-
netelmällä itäsuomalaisten nuorten käsityksiä asuinpaikkakuntansa palveluista. 
Survey-aineiston perusteella on alustavasti käynyt ilmi, että kehittämisen tarpeiden 
katsotaan olevan lähinnä vapaa-ajan palveluissa. Itäsuomalaisten nuorten toiveena 
näyttää olevan liikuntapalvelujen kehittäminen ja tilojen lisääminen nuorten 
kokoontumista varten. Samaan aikaan yhteiskunnassamme ollaan huolissaan 
muun muassa nuorten liikkumattomuuden lisääntymisestä. Esityksessä pohditaan 
palvelujen toimivuuden merkitystä nuorille tuoreen survey-aineiston valossa ja 
peilataan sitä aiempiin tutkimustuloksiin nuorten vapaa-ajan muuttumisesta ja 
palvelujen kehittämisen tarpeista nuorten näkökulmasta.
 
5. Nuoret nuorisotyön lähipalveluja arvioimassa – onnistunut interventio 
lähipalvelujen laadun mittaamisen arkeen
Anu Gretschel, Nuorisotutkimusverkosto

Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen -hankkeessa on oma 
osionsa nuorisotyön lähipalvelujen tunnuslukujen kehittämiseksi. Esityksessä 
kerrotaan, mitä on saatu selville lähipalvelujen nykyisesti arvioinnista erilaisten 
kuntaesimerkkien kautta (vanha tieto). Hankkeessa on olemassa olevien käytän-
töjen tarkastelun lisäksi tehty kenttätöitä Lahden eteläisellä alueella, jossa nuoret 
haastoivat omilla arvioillaan alueen toimijat, hyvinvointiryhmän ja luottamushen-
kilöiden edustajat pohtimaan palvelujen laatua myös nuorten näkökulmasta (uusi 
tieto). Näin keskustelu laajeni pohtimaan, tehdäänkö oikeita asioita pelkästään 
sen pohtimisesta, että tehdäänkö asiat oikein. Nuorten mukaantulo arvioijiksi 
Lahdessa  tullenee muotoilemaan jossain määrin uusiksi niin lähipalveluille ase-
tettuja tavoitteita, eri toimijoiden välistä yhteistyökenttää, nykyisiä tapoja tehdä 
laadun seurantaa kuin tunnuslukujakin.
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6. Luonto nuorten hyvinvoinnin ja aktivoimisen välineenä
Riikka Puhakka, Helsingin yliopiston  Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Luonnon vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen tunnistetaan yhä parem-
min. Luonto muun muassa elvyttää stressistä, kohottaa mielialaa sekä parantaa 
keskittymiskykyä ja tarkkaavaisuutta. Tutkimusten perustella myönteiset luonto-
kokemukset vaikuttavat ympäristöherkkyyden muodostumiseen. Ympäristöherk-
kyys eli empaattinen suhtautuminen ympäristöön on yksi ympäristövastuullisen 
käyttäytymisen ehtona olevista lähtökohtamuuttujista. Ihmisen suhdetta luontoon 
pidetään tärkeänä myös immuunijärjestelmän vahvistamisen kannalta.

Kaupungistuneessa yhteiskunnassa suomalaisten suhde luontoon on muuttu-
nut käytännöllisestä ja toiminnallisesta enemmän virkistäytymiseen ja esteettiseen 
kokemukseen perustuvaksi. Luonnon esteettisen arvostuksen lisääntymisen on 
tulkittu heijastavan luonnosta vieraantumista. Viime aikoina Suomessa on käyty 
julkista keskustelua nuorempien sukupolvien luonnosta etääntymisestä ja sen 
vaikutuksista. Onko luonto tämän päivän nuorille enää tärkeä vapaa-ajan vieton 
tila? Millaisia myönteisiä vaikutuksia luonnossa virkistäytymisestä seuraa, ja miten 
nuorten luontosuhdetta voidaan vahvistaa?

Tämä tutkimus perustuu Lahdessa käynnissä olevaan ESR-rahoitteiseen Polku-
pilottihankkeeseen, jossa annetaan eväitä nuorten ammatinvalinta- ja uravaihtoeh-
tojen suunnitteluun erityisesti luonto- ja ympäristöalalla sekä vahvistetaan nuorten 
hyvinvointia, osallisuutta ja ympäristövastuullisuutta. Hankkeessa järjestettiin työt-
tömille nuorille kolme osallistavaa, luonto- ja ympäristöpainotteista työpajaa työhön 
tutustumiseksi. Työpajojen toimintaan sisältyivät arjen ympäristövastuullisuuden 
syventämiseen tähtäävä ekotiimi ja luontoyhteyttä vahvistavat luontoretket. Lisäksi 
osa nuorista osallistui Saksassa järjestetylle metsätyöleirille. Hankkeen toimintoihin 
osallistui yhteensä 15 miestä ja 3 naista, jotka olivat 19–27-vuotiaita.

Kyselyihin, haastatteluihin ja osallistuvaan havainnointiin perustuvassa tutki-
muksessa tarkastellaan hankkeen toimintojen vaikuttavuutta nuorten hyvinvointiin, 
ura- ja ammatinvalintasuunnitelmiin, luontosuhteeseen ja ympäristövastuullisuuteen. 
Tulosten perusteella hanke lisäsi osallistujien halukkuutta virkistäytyä luonnossa: 
suurin osa nuorista pyrkii viettämään jatkossa nykyistä enemmän aikaa luonnossa. 
Luontoretket lisäsivät nuorten psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia. Nuorten 
ympäristöasenteissa tapahtui muutoksia, ja nuoret saivat kipinää muuttaa käyttäyty-
mistään ympäristövastuullisemmaksi. Hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä esimerkiksi 
nuorten käsitys tulevaisuudennäkymistä muuttui myönteiseen suuntaan työpajojen 
aikana. Osa nuorista sai myös apua ura- ja ammatinvalintaan.
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Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että luontoa voidaan käyttää välineenä 
nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen ja osallisuuden vahvistamiseen. Tulosten pe-
rusteella voidaan pohtia, millainen merkitys luonnossa virkistäytymisellä tulisi 
olla esimerkiksi nuorisotyössä ja mitä hyötyjä voidaan saavuttaa kannustamalla 
nuoria liikkumaan vapaa-ajalla luonnossa.  
 
II NUORUUDEN VALTAGEOMETRIAT

II/a torstaina 6.11. klo 15.30–17.30 ja II/b perjantaina 7.11. klo 9.00–11.00
Torstaina työryhmä kokoontuu Naturan salissa N105 ja perjantaina salissa N104. 
Koordinaattoreina toimivat:
Terhi Halonen, Itä-Suomen yliopisto
Päivi Harinen, Itä-Suomen yliopisto
Veli Liikanen, Mikkelin ammattikorkeakoulu
Anni Rannikko, Itä-Suomen yliopisto
Jussi Ronkainen, Mikkelin ammattikorkeakoulu
 
II/a Nuoruuden valtageometriat
 
1. Kasvatuksen aikaa järjestävät käytännöt
Sirkku Ranta, Itä-Suomen yliopisto

Kasvattamisessa aika on kiinnostavalla tavalla aina jonkinlaisen järjestämisen ja 
kontrollin kohteena. Jo pienen lapsen katsotaan hyötyvän unen tai ruokailujen 
säännöllisyydestä. Tämä opetetaan ajoittamalla nämä toiminnot säännönmukai-
sesti tiettyyn aikaan. Lapsi ei välttämättä tiedä mitä kello on, mutta ruumis oppii 
järjestyksen. Nuoren laajemmassa maailmassa sama säännöllisyys järjestetään 
käytännössä kellon ja kelloon kiinnittyneen moraalin avulla. Järjestys asettuu siis 
ryhmästä käsin.

Alustuksessani ehdotan, että myös koulun tekemisten perustaa voidaan jäsen-
tää tarkastelemalla kasvatuksen suhdetta aikaan. Koska koulu opettaa ammatin, 
totuttaa arjen rytmeihin ja osoittaa mahdolliset työmarkkina-asemat (Kivinen, 
Rinne ja Ahola 1989, 9-10), niin ajan suhteen ongelmaksi asettuu eri ryhmien 
kasvatukseen valikoitunut näkemys siitä, minkälaista on ammatin ja työn pro-
sessien edellyttämä aikakuri. Aikakurilla tarkoitan kaikkia niitä tapoja joilla aika 
kussakin tilanteessa järjestyy. Aika ja ajalla järjestäminen voi kontekstista riippuen 
saada erilaisia muotoja. Aikakuri voi olla esimerkiksi läsnäolon tai työprosessien 



16

kontrollia ja mittaamista. Jossain muussa yhteydessä kuri on työn järjestämistä 
tai jakamista uudella tavalla. Aikaa voidaan siis järjestää kurilla, toisaalta myös 
kuri voidaan järjestää ajalla.

Väitöstyössäni aikakuri on käsitteellistetty kysymykseksi ajan osaamisen 
luokkaperustaisesta luonteesta. Analyysin lähtökohtana on ajatus siitä, että aikaan 
kohdistettu kuri ja kontrolli osoittavat kasvatuskäytäntöjen suhteen osaamisen 
luonteeseen. Samalla kun kasvattamisen temporaalisia menettelyjä ja kontrollin 
kohteita järjestetään kasvatuksen säännöissä ja käytännöissä, tuotetaan (tietoisesti 
tai tiedostamatta) myös käsitys työntekijän ja kansalaisen suhteesta aikaan. 

2. Ammatillinen koulutus nuorten tilana?
Jatta Herranen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Ammatillista perustutkintoa suorittavien nuorten näkemykset ammatillisesta 
koulutuksesta ja sen institutionalisoituneesta arjesta näyttävät palautuvan pu-
heeseen koulusta kouluna. Ammattiin opiskelevat nuoret katsovat kaiken toimi-
van ja asioiden etenevän: ”Kaikki on iha jees”. Nuorten näkemysten perustella 
ammatillista koulutusta määrittävät myös viralliselle koululle ominaiset asiat: 
opettajien ja opetuksen merkityksellisyys, odotus yksilön huomioimisesta ja 
opettajien läsnäolosta, vaatimus kurista ja järjestyksestä sekä sosiaaliseen yhteisöön 
palautuvan hyvän ilmapiirin merkitys. Se, mikä erottaa ammattiin opiskelevien 
nuorten puheen peruskoulunuorten puheesta on kuvaus ammatillisen koulutuksen 
käytännönläheisyydestä ja sen ylivertaisuudesta. Työssäoppiminen on ammattiin 
opiskelevien nuorten arvostamaa tekemällä oppimista, joka yhtäältä vapauttaa 
nuoret ainakin hetkellisesti perinteisen koulun kahleista ja toisaalta se lunastaa 
ammatilliseen koulutukseen liittyvät odotukset toisin tekemisestä ja ”oikeaan 
työhön” kiinni pääsemisestä. 

Kysyn esityksessäni, miten ja millä ehdoin ammattiin opiskelevat nuoret luovat 
suhteensa viralliseen kouluun ja millaiseksi koulutila nuorten kuvaamana muotou-
tuu. Voiko sitä pitää nuorten tilana? Edellä kuvattujen tulosten perusteella näyttää 
siltä, että mukana voi olla, mutta nuorten mahdollisuudet muuttaa yhteisöä, johon 
kuuluvat, ovat rajalliset. Esitys perustuu vuonna 2011 opintonsa aloittaneiden 
opiskelijoiden antamien opiskelijapalautteiden analysointiin. Palautteissa nuoret 
ovat esittäneet oman arvionsa ammatillisesta koulutuksesta, sen käytännöistä ja 
laadusta opintojensa eri vaiheissa. Kyseiset nuoret ovat vastanneet vuonna 2011 
tulokyselyyn (n = 1457), vuonna 2012 olokyselyyn (n= 1002) ja vuonna 2013 
päättökyselyyn (n= 928).
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3. Instituutioiden valtageometriat koulutuksen keskeyttäneiden  
nuorten näkökulmasta
Sanna Mäkinen, Itä-Suomen yliopisto

Esityksen tavoitteena on tarkastella toisen asteen ammatillisen koulutuksen 
keskeyttäneiden nuorten ja heidän ympärillään toimivien eri ohjaus- ja pal-
veluverkoston ammattilaisten kuvausten näkökulmasta, millaisia positioita ja 
toimijuuden mahdollisuuksia nuorille on rakentunut ja rakentuu kohtaamissaan 
institutionaalisissa tiloissa ja paikoissa.

Nuorten arjessa keskeinen institutionaalinen tapahtumapaikka on koulu, 
joka jo itsessään jakaantuu moniin formaaleihin ja informaaleihin tiloihin ja jossa 
tapahtuu erilaista neuvottelua omasta toimijuuden tilasta. Oppilaitosten lisäksi 
nuorten elämää saattavat kehystää myös erilaiset julkiset virastot, työpajat ja muut 
nuoria aktivoivat työvoimapoliittiset toimenpiteet ja hankkeet. Erilaisten julkis-
ten paikkojen sosiaaliset järjestykset edellyttävät nuorilta tietynlaista toiminnan, 
käyttäytymisen ja myös tietynlaisten ajattelu- ja puhetapojen omaksumista ja 
hallintaa ja asettavat siten nuorten toimijuudelle rajoituksia ja mahdollisuuksia. 
Institutionaaliset tilat ovat täynnä käytäntöjä sekä sosiaalisia ja kulttuurisia pro-
sesseja, joissa myös tuotetaan eroja ja kategorioita yksilöiden väliin.

Esityksen empiirisenä aineistona toimii väitöskirjaani varten keräämääni etnogra-
finen havainto- ja haastatteluaineisto. Aineisto on koottu maalis-toukokuussa 2014 
hankkeessa, joka on tarjonnut matalan kynnyksen ohjauspalveluita ja valmentavaa 
koulutusta alle 25 -vuotiaille koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille. 
Haastatteluaineisto koostuu hankkeeseen osallistuneen 16 nuoren yksilöhaastatte-
luista sekä 16 ammattilaisen ryhmähaastatteluista (n=3). Osallistuvan havainnoinnin 
päiviä kertyi yhteensä 32, joilta muistiinpanoja on yhteensä 103 sivua.

Olen analyysissani kiinnostunut, minkälaisia subjektipositioita ja niihin aset-
tumiseen liittyvää alistumista, vastarintaa ja hallintaa nuorille rakentuu heidän 
arkeaan kehystävissä institutionaalisissa tiloissa ja niiden käytännöissä. Teoreettisesti 
nojaudun analyysissani väljästi diskurssianalyysiin, jossa huomio kiinnittyy haas-
tattelupuheessa ja kerronnassa tuotettuihin merkityksiin. Sovellan positioinnin 
teorian jäsennyksiä diskursiivisesti rakentuvista positioista, jossa keskeistä on 
kiinnittää huomiota kerronnassa rakentuviin erilaisiin kategorisointeihin ’meidän’ 
ja ’muiden’ välillä, jotka luovat jakoja yksilöiden ja ryhmien väliin sekä puheessa 
mahdollisiksi tuleviin subjektipositioihin sekä tapoihin, joilla näille positioille 
rakennetaan sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä.
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 II/b Nuoruuden valtageometriat

4. Kauppakeskukset nuorten kohtaamisen näyttämöinä
Jaakko Nuotio & Pauliina Lampela, Nuorten Palvelu ry

Esitys pohjautuu Nuorten Palvelu ry:n ”Kauppakeskusten nuoret” kenttätyön 
havaintoihin. Havainnointityötä ei ole strukturoitu esimerkiksi etnografisten 
menetelmien mukaan, vaan työtä on ohjannut käytännön kehittämistyön tarve. 
Doreen Masseyn (Lehtonen & all., 2008) ajatus ajan ja tilan ymmärtämisestä mo-
nimutkaisena hallitsemisen, solidaarisuuden ja yhteistyösuhteiden kokonaisuutena 
toimii yhtenä esityksen virittäjänä. Esityksessä tarkastelemme asiakaskohteluksi 
nimeämäämme valtageometristä vuorovaikutustilannetta, joka kuvaa hyvin varti-
joiden, myyjien ja aikuisasiakkaiden (valta) suhdetta nuoriin ryhmänä ja toiminnan 
kohteena, ei kuluttavina yksilöasiakkaina tai tasavertaisina tilan käyttäjinä. Järjestön 
kehittämistyö kauppakeskusten ja niissä toimivien vartijoiden kanssa on nostanut 
esiin kasvatuksellisia mahdollisuuksia paikalla oleville aikuisille.

Vuorovaikutustilanteita tarkastellaan Erving Goffmannin  (1972) tarjoaman 
viitekehyksen kautta, jossa hän tarkastelee yhteiselämää teatterimaailmasta tunnet-
tujen termien avulla. Tässä esityksessä kauppakeskuksia tarkastellaan monimuo-
toisena arkisena nuorten elämän näyttämönä ja kulissina. Näillä esiintymislavoilla 
kauppoja kiertelevät ja ostoksia tekevät nuoret shoppailijat eivät suinkaan ole 
päärooleissa. Niissä ovat heavy userit, jotka viettävät merkittävän osan valveilla-
oloajastaan kauppakeskuksissa ja piipahtelijat, jotka etsivät sieltä hyvää meininkiä. 
Tärkeissä rooleissa ovat myyjät ja etenkin vartijat, jotka kohtaavat nuoria erilaisissa 
kohtauksissa päivittäin. Näiden toimijoiden kesken käydään jatkuvaa neuvottelua 
tilasta ja siinä olon ehdoista. Kauppakeskukset ovat näyttämöinä 1980 -luvulla 
Suomessa alkaneelle urbanisoitumis-, kansainvälistymis- ja yksilöllistymiskehityk-
selle. Ne ovat muodostuneet moniaineksisen suomalaisen yhteiskunnan yhteisiksi 
olohuoneiksi, jotka tarjoavat turvallisuutta ja suvaitsevaisuutta. Yhtäältä ne ovat 
kaikille avoimia tiloja viettää aikaa, toisaalta läpikontrolloituja, funktionaalisia 
ja säädeltyjä tiloja. 

Kun vuosisatojen ajan kirkot toimivat yhteisöjen aatteellisina ja kasvatukselli-
sina kohtaamispaikkoina, toimivat kauppakeskukset vastaavina kohtaamistiloina 
tässä ajassa. Kauppakeskukset ovat aitiopaikkoja, joissa nuoret asettautuvat muiden 
huomion kohteeksi ja ovat samalla osa yleisöä. Kauppakeskuksissa hengailevat 
nuoret ovat moderneja yksilöitä, jotka ovat osa monia erilaisia ryhmiä ja asemia. 
Kauppakeskusten väljä, huokoinen ja läpinäkyvä tila tarjoaa mahdollisuuden vaih-
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taa ja säädellä omaa julkisivua ja paikkaa. Nuorten kauppakeskushengailussa ovat 
vahvasti läsnä kaverit, ihmissuhteet ja vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa.

5. Karnevaalista kujanjuoksuun – Tampereen keskustan 
käänteisnormatiivista nuorten alakulttuureista
Yrjö Kallinen, Tampereen yliopisto

Katuetnografinen tutkimus on ollut osa sosiologista tutkimusperinnettä empiirisen 
sosiologian alusta saakka. Keskeinen osa tätä Chicagon koulun 1900-luvun alussa 
aloittamaa urbaania etnografiaa on ollut yhteiskunnallisiin normeihin sopeutu-
mattoman toiminnan tutkimus. Alusta saakka tätä ilmiökenttää on sosiologiassa 
tutkittu sosiaalisen ja yhteiskunnallisen osallisuuden ja osattomuuden, integraation 
ja disintegraation kysymyksinä. Erityisesti nuorten pienrikollista, normeja ja lakeja 
rikkovaa ryhmätoimintaa on analysoitu alakulttuuriteorioiden avulla.

Esitykseni liittyy kiinteästi sekä katuetnografiseen tutkimusperinteeseen että 
nuorten käänteisnormatiivisen ryhmätoiminnan alakulttuuriteoreettiseen analyy-
siin. Tutkimukseni aineistonkeruu on tehty etsivän työn kautta etnografisen kent-
tätyön avulla Tampereen keskustan alueella. Esityksessäni tarkastelen ensinnäkin 
Tampereen keskustan alueen nuorten katukulttuuria. Tämä on se käytännöllinen 
jalusta, jolta nousevat varsinaisen analyysini kohteena olevat alakulttuurit. Tämän 
lähtökohtansa kautta tutkimani alakulttuurit myös linkittyvät niihin konkreettisiin 
julkisen tilan haltuun ottamisen kamppailuihin, joita Tampereen keskustasta on 
suhteessa erityisesti nuoriin ja marginaaliryhmiin käyty vuosituhannen vaihteesta 
saakka. Irtaantuessaan nuorten katukulttuurin pääuomasta tutkimani alakulttuurit 
asettuvat samalla entistä selkeämpään vastarintaan suhteessa vallitsevaan yhteiskun-
nalliseen normistoon. Analyysini pääosan muodostaa näiden käänteisnormatiivis-
ten, pienrikollisen toiminnan ympärille keskittyneiden alakulttuuristen ryhmien 
toiminta, käytännöt, kokemus- ja merkitysmaailmat. Alakulttuurien käänteisten 
normien avulla voimme samalla havainnoida selkeämmin sitä odotushorisonttia, 
jonka ympärille vallitseva normatiivinen avaruus muodostuu. Teoreettisena läh-
tökohtanani ovat alakulttuuriteoriat, joiden kautta tutkin tämän alakulttuurisen 
maaston sosiaalisen ja toiminnallisen luonteen säännönmukaisuuksia ja niissä 
muodostettavia suhteita fyysiseen ja normatiiviseen ympäristöön. 

Tarkastelemilleni alakulttuureille ominaisia piirteitä ovat rikonnallisen toi-
minnan kautta ilmaistu kapinallisuus ja sen avulla toteutettu elämyshakuisuus. 
Yksilölle tämä tarjoaa toiminnallisen ja osallisen subjektiviteetin, jakamisen ja 
solidaarisuuden mahdollisuuksia. Kyseessä on kenttä, jolla vallitsee voimakas 
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ryhmäautonomia ja kokemus vapaudesta. Nämä ovat kuitenkin luonteeltaan perin 
paradoksaalisia ja niiden tavoittelu näillä alueilla ja keinoilla johtaa lainomaisesti 
vastakohtiinsa. 

 
6. Vaihtoehtoliikunnan ääni ja äänettömyys: 
Neuvotteluja kaupunkitilan äänimaisemista
Anni Rannikko, Itä-Suomen yliopisto
Veli Liikanen, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Juvenia

Äänellä merkitään ja otetaan haltuun julkista tilaa sekä kyseenalaistetaan ja 
ylläpidetään vallitsevia valtasuhteita. Ääni on luonteeltaan poliittista ja yhteydessä 
julkisen tilan valtageometrioihin. Äänen, äänettömyyden ja hälyn kuunteleminen 
ja tulkitseminen tekevät näkyviksi julkisen tilan hierarkioita ja tilan sääntöjen 
määrittelyvaltaa. Ääni on osa nuorten esillä olemista: aikuisten monopolisoimissa 
julkisissa tiloissa ei olla vain muiden katseiden kohteena vaan myös kuultavana.

Tarkastelemme alustuksessamme vaihtoehtoliikuntaa harrastavien nuorten 
tapoja ottaa julkista tilaa haltuunsa äänen eri ulottuvuuksien kautta ja näissä hal-
tuunotoissa näkyviksi tulevia arvostuksia ja järjestyksiä. Analyysissa vaihtoehtolajeja 
edustavat parkour, skeittaus ja longboarding. Aineistona toimivat etnografiset 
haastattelut, havainnointiaineisto ja verkkokyselyn (n=356) avoimet vastaukset. 
Aineistot on kerätty Liikunnan monimuotoistuvat tilat ja tavat -tutkimushankkees-
sa (OKM 2012–2014). Aineisto on analysoitu dialogisen tematisoinnin keinoin.

Tarkastelussa ääni ymmärretään kolmella eri tavalla: puheäänenä (voice), 
kuulumisena (sound) ja meluna (noise). Puheääni määrittyy yhteisön puolesta ja 
nimissä puhumiseksi sekä kiteytyksiksi lajin arvoista ja normeista. Kuuluminen, 
eräänlainen lajin äänimaisema, joka vaihtoehtolajien harrastamiseen väistämättä 
kuuluu, on yhteydessä tila-aikoihin. Ne määrittävät, milloin ja miten saa kuulua ja 
milloin ei. Toisaalta esimerkiksi osa parkourin harrastajista määrittelee parkourin 
keskeiseksi periaatteeksi äänettömän liikkeen, jolloin äänen aiheuttamista pyritään 
kokonaisuudessaan välttämään. Melu on lajien harrastajakuntia polarisoiva tekijä: 
se joko nähdään lajien mainetta haittaavana tai osana lajeihin liitettyä antagonismia. 

Toisaalta esimerkiksi osa parkourin harrastajista määrittelee parkourin kes-
keiseksi periaatteeksi äänettömän liikkeen, jolloin äänen aiheuttamista pyritään 
kokonaisuudessaan välttämään. Melu on lajien harrastajakuntia polarisoiva tekijä: 
se joko nähdään lajien mainetta haittaavana tai osana lajeihin liitettyä antagonismia. 
Äänen eri ulottuvuuksien tarkastelu paljastaa myös valtahierarkioita sen mukaan, 
kuka mitäkin äänen ulottuvuutta käyttää, ja kuinka korkealle mikäkin äänen 
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ulottuvuus arvotetaan lajiyhteisöjen sisällä. Puheääni näyttää kuuluvan ennen 
kaikkea vanhimmille ja pisimpään harrastaneille ja useimmiten se määritellään 
arvostetuimmaksi äänen ulottuvuudeksi. Äänimaisemien luonteesta käydään 
keskustelua erilaisten näkemysten välillä – onko esimerkiksi näyttävä hyppy par-
kourissa tavoiteltava, jos siitä aiheutuu kovaa ääntä? Melu näyttää olevan äänessä 
olemisen tapa niille, usein nuorimmille harrastajille, joille puheääntä ei anneta. 
On kuitenkin syytä muistaa, että äänen eri ulottuvuuksien väliset erot ovat häilyviä 
ja kontekstisidonnaisia. 
 
7. 1980-luvun pohjoinen ja nuorten tilat Anna-Liisa Haakanan 
nuortenkirjoissa
Kati Kanto, Oulun yliopisto

Alustuksessani tarkastelen sodankyläläisen kirjailijan Anna-Liisa Haakanan nuor-
tenkirjojen Ykköstyttö (1981), Ykä yksinäinen (1982) ja Kukka kumminkin (1983) 
ja Kehnompi Kettunen (1986) päähenkilöiden, pohjoisen pienessä kyläyhteisössä 
elävien nuorten tilan käyttö hyödyntäen humanistiseksi maantieteeksi kutsuttua 
uudehkoa teoreettista suuntausta. Humanistisessa maantieteessä ihmisen elin-
ympäristöä ja hänen sopeutumistaan siihen tarkastellaan yksilön kokemusten, 
arvojen, muistojen, tunteiden ja toiveiden kautta.

Luonnossa teosten nuoret käsittelevät erilaisia tunteita, muodostavat omaa 
identiteettiään sekä sosiaalisia verkostoja. Tila on tässä tapauksessa mahdollista 
ymmärtää osana sosiaalisuutta, toisin sanoen osana ihmisten ja ilmiöiden välisten 
suhteiden kuvaamista. Tilasta on tullut nykyään fyysisen ja symbolisen haltuun-
oton taistelukenttä. Intensiivisimmillään tilaan liittyvät ristiriidat tulevat esiin 
kaupungissa, jossa samaa tilaa jakavat useat ihmiset. Nuortenkirjoissaan Haakana 
rakentaakin kiinnostavia vastakkainasetteluja rakentamattoman luonnon ja raken-
nettujen tilojen, erityisesti maaseutu- ja kaupunki-elämän, välille.

Suosittuja nuorten kokoontumispaikkoja ovat luonnon tilojen lisäksi kylän 
keskustan tilat, joissa liikkuu paljon ihmisiä, kuten huoltoaseman kahvilat. Nämä 
rakennetut tilat toimivat järjestäytyneen yhteiskunnan paikkoina, joissa on jat-
kuvasti läsnä myös aikuisten sosiaalinen kontrolli. Välimuotona kontrolloitujen 
tilojen ja kontrolloimattoman luonnon välillä toimivat muut rakennetut tilat, 
kuten luonnon keskellä olevat ulkosaunat ja lähinnä poromiehiä varten rakennetut 
metsäkämpät. Ne muodostuvat hyvin merkittäviksi tiloiksi nuoren identiteetin 
rakentamisen kannalta. Niissä nuoret vahvistavat sosiaalisia suhteitaan sekä us-
kaltavat ja kykenevät tiedostamaan oman ruumiillisuutensa ja seksuaalisuutensa. 
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Vaikka kylän pienet ympyrät ahdistavat, kotiseudulle jääminen voi merkitä 
työttömyyttä ja syrjäytymistä, koko elämän merkityksettömyyttä, Haakanan 
teoksissa nuoret kokevat voimakasta osallisuuden tunnetta omaan kotiseutuunsa. 
Tärkeäksi elementiksi Haakanan teoksissa muodostuvat paikkojen synnyttämät 
muistot, joilla on suuri merkitys muistelijoiden nykyhetken ja tulevaisuuden 
kannalta. Eletyt paikat ovat nuorille tunnetiloja: ne ovat elävän ruumiin ja ajat-
televan mielen yhteen kietoutumista, ruumiin ja mielen kiasmaattista symbioosia. 
Tutkimieni henkilöiden ja ympäristön suhteeseen vaikuttavat paitsi arkisen elä-
mismaailman kokemukset, myös kulttuurin tuottamat tilalliset representaatiot, 
joista syntyy ainutlaatuisia mielenmaisemia, henkilökohtaisia representaatioita, 
joissa subjektiivinen elämismaailma ja intersubjektiiviset ympäristöön liitetyt 
mielikuvat kohtaavat.
 
III NUORISOTUTKIMUKSEN METODOLOGIA JA PAIKALLISUUS

Torstaina 6.11. klo 15.30–17.30
Sali N103
Koordinaattori: Sinikka Aapola-Kari, erikoistutkija, Nuorisotutkimusverkosto 
 
1. Perhe haastattelun paikkana ja aiheena
Marja Peltola, Nuorisotutkimusverkosto

Pohdin esityksessäni metodologisia haasteita, joita liittyy perheaiheiseen laadulli-
seen tutkimukseen ja saman perheiden jäsenten haastattelemiseen. Perhe-elämää 
tutkiessani olen astunut alueelle, joka on yhtä aikaa hyvin yksityinen ja toisaalta 
julkinen moraalisten ja yhteiskunnallisten arvioiden kohde. Olen haastatellut sekä 
eri-ikäisiä nuoria perheenjäseniä että heidän vanhempiaan heidän kodeissaan, 
mikä avaa paljon eettis-metodologisia kysymyksiä koskien haastateltavien asemaa, 
haastattelupuheen laatua ja tutkimuksen luonnetta.

Moraalisena yhteisönä ja lojaalisuuden tunteiden kohteena perhe voi suoraan 
tai välillisesti rajata sitä, mitä haastattelussa koetaan mahdolliseksi tai sopivaksi 
jakaa. Varsinkin lasten ja nuorten ajatellaan herkästi suojaavan perheenjäseniään 
salaamalla mahdollisia vaikeita aihepiirejä (Pösö 2008). Saman perheen jäsenten 
haastattelu – yhdessä tai erikseen – herättää siksi todellisen tarpeen pohtia sitä, missä 
määrin haastateltavat ovat vapaita yhtäältä päättämään harkitusti tutkimukseen 
osallistumisesta ja toisaalta ilmaisemaan itseään haluamallaan tavalla itse haastat-
telutilanteessa. Toisaalta saman perheen jäsenten haastattelu tuo mahdollisuuden 
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tarkastella, kuinka perhettä tuotetaan puheessa kollektiivisesti (ryhmähaastattelujen 
kohdalla) ja missä määrin eri sukupolvien edustajien näkökulmat ja tulkinnat 
tietyistä episodeista tai aihepiireistä poikkeavat tai eivät poikkea toisistaan (yksi-
löhaastattelut saman perheen jäsenten kanssa).

Lisää eettisiä pohdintoja aiheuttaa se, että haastattelemani perheenjäsenet 
edustivat etnisiä vähemmistöjä Suomessa, mikä tarkoittaa, että heidän perhe-
elämäänsä kohdistuu julkisessa keskustelussa paljon homogenisoivaa ja toiseuttavaa 
puhetta.  Tutkijalla on tällöin vastuu suhtautua kriittisesti näihin homogenisoiviin 
puhetapoihin, mutta toisaalta myös siihen, millä tavoilla ne saattavat vaikuttaa 
haastatteluissa esiin nostettaviin kysymyksiin.

Esitykseni perustuu väitöskirjaani maahanmuuttajataustaisista perheistä (49 
haastattelua lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sekä heidän vanhempiensa 
kanssa) sekä käynnissä olevaan tutkimukseen sukupolvien välisistä neuvotteluista 
monikulttuurisissa ympäristöissä.
 
2. Kulttuurisia tiloja hoivaaville ja vahvoille, teknisesti taitaville käsille: 
esimerkki monipaikkaisesta kouluetnografiasta
Elina Lahelma, Sirpa Lappalainen & Reetta Mietola, Helsingin yliopisto

Tässä paperissa demonstroimme työskentelyä, jolla tarkastellaan yhdessä ja kes-
kustellen erillisissä tutkimushankkeissa tuotettuja etnografisia aineistoja, tavoit-
teena monipaikkainen analyysi. Lähdemme liikkeelle yhteisestä kysymyksestä, 
joka häiritsee ja kutkuttaa aivoja, etsimme kukin omista aineistoistamme (tai jo 
kirjoitetuista teksteistä) tähän kysymykseen liittyviä kenttämuistiinpanoja, haas-
tattelupätkiä tai muita dokumentteja. Tarkastelemme niitä yhdessä ja etsimme 
yhteisiä teemoja, jnitteitä eri aikoina, eri instituutioissa, eri alueilla tuotetuista 
aineistoista. Tavoitteenamme on pohtia tällaisen työskentelytavan vahvuuksia, 
edellytyksiä ja ongelmia sekä esitellä esimerkki, jota tällä hetkellä prosessoimme.

Esimerkkimme rakentuu koulun kulttuurisen tilan käsitteellistämisen perustal-
le. Lähdemme liikkeelle koulutuksen tutkimuksessa yleisesti käytetystä ’käsi-pää’ 
-metaforasta oppiaineiden ja koulutuspolkujen jakajana sekä yhteiskunnallisiin 
jakoihin kiinnittyneenä. Käytämme tätä metaforaa analysoidessamme koulun 
kulttuurisia tiloja ja tarkastelemme niiden sukupuolittumista. Aineistoina ovat 
rajattuihin tiloihin, tilallisiin käytäntöihin ja oppitunteihin liittyvät kenttämuis-
tiinpanot ja haastatteluaineistot Sirpan etnografiasta sosiaalialan ammatillisessa 
oppilaitoksessa, Reetan etnografiasta erityisopetuksen 9 luokalta ja Elinan (yh-
dessä Tuula Gordonin, Pirkko Hynnisen, Tuija Metson, Tarja Palmun ja Tarja 
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Tolosen kanssa) 1990-luvulla tuotetusta etnografiasta kahden yläkoulun 7 luokista. 
Yläkouluissa kohdistimme katseemme teknisen työn, tekstiilityön ja kotitalouden 
tunteihin ja tiloihin sekä opiskelijoiden kertomiin kokemuksiin näistä tiloista. 
Vastaavasti analysoimme sosiaalialan oppilaitoksessa lastenhoidon ja ensihoidon 
tunteja, tiloja ja kokemuksia. Lisäksi tarkastelimme ammatillisen oppilaitoksen 
kone- ja metallialan työsaleihin liittyvää dataa Elinan ohjaamasta Asko Kauppisen 
etnografisesta gradusta. Tulkinnassamme löysimme feminiinisten ja maskuliinisten 
tilojen lisäksi ambivalentteja tiloja, joissa sukupuoli monin tavoin nousi esiin ja 
sai jännitteisiä merkityksiä. Tällaisia olivat kotitalouden ja ensihoidon tilat.

 
3. Paikalliset erot tutkimusjoukon moninaisuuden taustalla
Sinikka Aapola-Kari, erikoistutkija, Nuorisotutkimusverkosto

Pohdin esitelmässäni metodologisia kysymyksiä erityisesti liittyen tutkimuspaik-
kakuntien valitsemiseen, ja paikallisiin olosuhteisiin tutustumiseen. Kyse on 
koordinoimastani monipaikkaisesta tutkimushankkeesta, jonka työnimenä on 
”Nuoret ajassa – Laadullinen seurantatutkimus nuorista”. Hankkeen tavoitteena 
on luoda järjestelmä, jossa tiettyjen nuorten elämänkulkua voidaan seurata pitkällä 
aikavälillä, ainakin kymmenen vuoden ajan. Hankkeessa hyödynnetään pääosin 
laadullisia menetelmiä kuten teema- ja elämänkulkuhaastatteluja, ja tavoitteena 
on käyttää erilaisia osallistavia menetelmiä, joilla pyritään rakentamaan vuorovai-
kutuksellista tutkimuskumppanuutta tutkimukseen osallistuvien nuorten kanssa. 

Tutkimukseen on tarkoitus ottaa mukaan sata vuonna 2015 peruskoulun 
päättävää nuorta eri puolilta Suomea. Mukaan otetaan neljä – viisi erilaista paik-
kakuntaa, joilla tutkimukseen osallistuvat nuoret asuvat. Tutkimuspaikkakunnat 
pyritään valitsemaan siten, että ne edustavat erilaisia kasvuympäristöjä nuorille 
niin maantieteellisen sijainnin, väestömäärän ja –rakenteen, kaupunkimaisuuden/
maaseutumaisuuden, elintasoprofiilien, koulutusvalintojen, elinkeinorakenteen 
ja mahdollisesti muidenkin seikkojen osalta. 

Tutkimusjoukon moninaisuuteen kiinnitetään muutenkin erityistä huomiota. 
Nuorten rinnalla aiotaan haastatella pienempää joukkoa peruskoulunsa aloittavia 
lapsia, joiden elämää niin ikään seurataan vuosien ajan.  Tutkittavien kanssa kes-
kustellaan eri elämänalueisiin – kuten ihmissuhteisiin, opiskeluun, hyvinvointiin, 
arvomaailmaan, osallisuuteen ja tulevaisuudensuunnitelmiin – liittyvistä kysymyk-
sistä. Aineistonkeruu on tarkoitus aloittaa vuoden 2015 alussa.

Pohdin esityksessäni muun muassa sitä, millaisten tietojen varassa teen valintoja 
tutkimuspaikkakunnista, ja mitä seikkoja olisi syytä ottaa huomioon niitä valittaessa. 
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Mietin myös sitä, millä tavoin olisi syytä tutustua kyseisiin paikkakuntiin ja niiden 
erityispiirteisiin ennen kuin lähden hankkimaan tutkimuslupia. Mitä on syytä ottaa 
huomioon, kun tavoitellaan moninaisen taustan omaavia nuoria. Millä tavoin tutkija 
voi ottaa haltuun tiettyjen paikkakuntien keskeiset piirteet juuri nuorten kannalta? 
On syytä myös miettiä, miten paikalliset erot voivat heijastua tutkimuksen edetessä. 
Jatkossa tutkimuspaikkakuntien kirjo vain kasvaa, sillä nuoret tulevat todennäköi-
sesti liikkumaan eri puolille Suomea opintojen, töiden ja ihmissuhteiden perässä.
 
4. Nuoruus, terveys ja fitness: Nuorten terveyteen liittyvän elämäntyylin 
kulttuuriset, sosiaaliset sekä materiaaliset rajat ja edellytykset
Tiia Tahvanainen, Nuorisotutkimusseura

Tässä vuonna 2015 alkavassa väitöskirjatutkimuksessa tutkitaan nuorten terveys-
käyttäytymisen ja terveyteen liittyvien elämäntyylivalintojen sosiaalisia, kulttuurisia 
ja materiaalisia edellytyksiä. Tutkimuksessa keskitytään terveyskäyttäytymisen 
yhteen ilmenemismuotoon, 16–18-vuotiaiden nuorten fitness-urheiluun ja ta-
voitteelliseen kuntosaliharrastamiseen. Kyseessä olevan ”äärimmäisen” terveys-
kulttuurisen ilmentymän kautta väitöstutkimus tavoittelee elämäntyylin muo-
toutumiselle asetettuja rajoja ja reunaehtoja. Tutkimuskohteeksi valikoidaan jo 
valmiiksi aktiiviset ja terveystietoiset nuoret, sillä heidän terveyskäyttäytymistään 
tarkastelemalla voidaan tuoda esiin resurssit, joita elämän kokonaisvaltaiseen 
kontrolliin ja ruumiinhallintaan keskittyvä elämäntyyli nuorilta vaatii.

Sosioekonomiset terveyserot ovat yksi merkittävimmistä yhteiskunnallisen 
epätasa-arvoisuuden ilmentymistä. Juurikin terveyskäyttäytymisen, elämäntyy-
lillisten valintojen ja kulttuuristen ympäristötekijöiden on todettu olevan syyte-
kijöinä sosioekonomisten terveyserojen taustalla. Tämän väitöskirjan tavoitteena 
on kartoittaa ja ymmärtää näitä taustatekijöitä osana niitä nuorten arkipäiväisiä 
valintoja, joissa terveyskäyttäytyminen muotoutuu. Tutkimusta ohjaavat siten 
kaksi seuraavaa pääkysymystä: 1) mitä kulttuurisia, sosiaalisia ja materiaalisia 
resursseja terveyteen liittyvä elämäntyyli edellyttää nuorelta ja 2) kuinka terveel-
liset elämäntavat sulautuvat yhteen nuoren elämäntyylin kokonaisuuden kanssa?

Tutkimusaineisto koostuu neljästä toisiaan täydentävästä aineistokokonai-
suudesta: nuorten sekä heidän vanhempiensa teemahaastatteluista, osallistuvasta 
havainnoinnista sekä verkkoaineistosta. Nuorten haastattelujen avulla kartoitetaan 
nuorten terveyskäyttäytymistä sekä elämäntyyliä kokonaisuudessaan. Vanhempien 
haastattelujen avulla puolestaan muodostetaan käsitys nuorten käytössä olevista 
resursseista ja ylisukupolvisissa suhteissa siirtyvistä käsityksistä ja normeista. 
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Haastatteluaineistoa täydennetään osallistuvan havainnoinnin avulla, joka keskit-
tyy esimerkiksi kuntosaleille, jossa terveyskäyttäytyminen tulee konkreettiseksi. 
Internetistä kerättävä aineisto taas koostuu terveyskulttuuria ilmentävistä blo-
geista, keskustelupalstoista ja verkkosivuista, joita nuoret itse käyttävät ahkerasti. 
Verkkoaineiston avulla saadaan monipuolinen kuva nuorten keskuudessa liikku-
vasta terveystiedosta ja terveyteen liittyvistä käsityksistä.

Väitöskirja osallistuu keskusteluun liikunnan ja terveyden eriarvoistumisesta. 
Tutkimus tuottaa tietoa nuorten epätasa-arvoisista toimintamahdollisuuksista 
mitä tulee terveyskäyttäytymiseen ja terveyttä koskeviin valintoihin. Nuorten 
fitness-kulttuurin tutkimukseen kytkeytyy siten perinteinen sosiologinen kysy-
mys siitä, mitkä kulttuurin ilmenemisen muodot ovat avoimia kenellekin. Tässä 
tapauksessa tiukkaan kontrolliin ja ruumiinhallintaan kytkeytyvän elämäntyylin 
ei nähdä avautuvan kaikille samankaltaisena.
 
IV  WRITING WORKSHOP: YOUTH PARTICIPATION  
– INTERACTIONAL, RESPONSIVE AND EMPOWERED 
COMMUNITIES

Thursday 6.11. 15.30–17.30 o’clock
Lecture hall N102
Coordinators:
Tatjana Lipiäinen, University of Eastern Finland
Sirkku Ranta, University of Eastern Finland
 
1. Transnational Playfulness
Tatjana (Tanja) Lipiäinen, University of Eastern Finland

In the workshop, I would like to present a final draft of an article on ‘Transnational 
Playfulness’, written for the journal Global Networks. In the text I tackle the question 
of how young people in contemporary Russia participate in transnational cultural 
practices. The example of Afro-Brazilian capoeira angola groups in Russian cities 
Samara and Ufa is used to empirically illustrate forms of contemporary cultural 
creolisation. Maria Lugones’ notion of playfulness sheds light on the kind of attitude 
that may be needed for transnational creolisation. The playful attitude, according 
to Lugones, is an active openness to surprise, to being a fool, to a world that is “not 
neatly packaged”. In the article I examine how playful the local capoeiristas in Russia 
are in receiving and interpreting the Afro-Brazilian art-form. I also consider how 
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playful capoeira angola is in its transnational travelling to such distant and differ-
ent places as Samara and Ufa. Overall, I try to suggest in the text that one of the 
essential features needed in contemporary cultural cosmopolitanism is the playful 
attitude as described by Lugones. It would be useful to find out in the workshop 
whether this point comes convincingly across to the reader. I also hope to receive 
critical comments on the draft’s structure, argumentation and general clarity, before 
sending it to the journal editors.
 
2. Voluntary conservation activities as platforms for responsive governance
Maija Kaukonen, Development Studies, University Of Helsinki
Irmeli Mustalahti, Institute for Natural Resources, Environment and Society, 
University of Eastern Finland

Youth are one important subgroup in the context of rural community and are 
therefore also relevant in regard to the participatory approach to conservation 
– a concept that aims to increase the participation of local communities in the 
sustainable management and conservation of their surrounding natural resources 
while creating socio-economic benefits for local people (Salafsky and Wollen-
berg 2000; Campbell and Vainio-Mattila 2003; Wells and McShane 2004). 
The Positive Youth Development theory (Lerner et al. 2005) emphasizes that 
by strengthening the five personal features in youth – competence, confidence, 
character, connection, and caring – for instance through different voluntary youth 
activities, the youth can grow up into active and healthy citizens. In addition, 
when these “five Cs” are present in a young person, there emerges a sixth C – 
contribution, which means that the young person develops a desire to contribute 
positively to self, family, community, and civil society. Conceptual understanding 
in this paper is based on “five Cs” but also theories related to responsive govern-
ance. Theorists of governance call responsive citizenship and decentralized decision 
making as deliberative democracy (Fung and Wright 2001; Evans 2004). Fung and 
Wright (2001) argue that participation and capacities of ordinary people to make 
reason-based decisions is the foundation of ideals such as grass root democracy and 
empowered deliberative democracy. Democracy occurs when leaders are responsive 
to their people, and the people under their jurisdiction are able to hold them to 
account (Ribot 2011). This type of democratic and responsive governance could 
allow the youth, who have developed their personal assets and are willing to take 
action, to contribute to the governance of natural resources.

This paper shows empirical evidence on the outcomes of youth participation 
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in integrated conservation and development initiatives in Nepal. Youth who 
took part in voluntary conservation activities reported to have developed various 
personal features, such as self-confidence, problem-solving and resistance skills, 
ability to take leadership, and warm relationships with peers, family and adults. 
In addition, the youth expressed strong feel of empathy toward nature and people 
and the will to contribute positively to self, others, and the environment. This 
indicates that voluntary environmental youth activities could help to improve the 
conservation awareness and personal skills and confidence in the youth as well as 
increase their interest to take part in the democratic processes in the wider society. 
This could in return benefit the effectiveness and sustainability of the conservation 
and development initiatives as well as promote responsive governance. However, 
to sustain the motivation of young people and activate more of them to volunteer 
in different societal processes, their own desires should be better recognised and 
their possibilities to truly influence the planning and decision-making processes 
regarding their own participation should be further improved.
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3. Ordinary spaces of participation in supporting youthful agency
Riikka Korkiamäki & Kirsi Pauliina Kallio, University of Tampere
The late modern change in young people’s community life has meant moving 
from rather stable communities and unambiguous institutional governance to-
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ward more fluid, mobile and situational contexts of belonging. This complexity 
is not met in the prevailing youth policies, which still lean mainly on regional 
conceptions of young people’s social ties. The relationality of their spatial ties, and 
young people’s own views of communality, have not received due recognition in 
policy strategies or the ensuing practices. We propose this misrecognition as one 
of the major reasons why young people are often interpreted as non-participative, 
disinterested and disconnected from politics and the society. While there are some 
who take part in regionally organized formal democratic structures, the majority 
of youth exercises participation more tacitly by taking responsibility of their lived 
communities through various everyday practices. These do not currently possess 
the status of “participation proper” but appear as “non-political”.

In our paper, we write about “ordinary spaces” where young people are active 
players in community and creators of their own space of participation. These 
spaces do not indicate a small scale “world of their own”, distinct and distant from 
larger scale political realities, but a relational sphere of activity where young people 
engage with matters, places and people important to them. The major challenge 
for, and responsibility of, participatory policy making is therefore learning to 
better understand how youthful agents are situated and located in their worlds. 
In our paper we reflect upon these changes, challenges and responsibilities in 
the light of our recent study that combines critical analysis of policy documents 
with an ethnographic research project with school-aged children and youth. The 
paper has been presented at the IGU Regional Conference , and we are currently 
revising it for a journal article in Environment and Planning A, special issue on 
inclusionary youth politics.
 
V OSALLISTUMINEN JA KASVATUS

Torstaina 6.11. klo 15.30–17.30
Sali N104
Koordinaattori:Sanna Aaltonen, Nuorisotutkimusverkosto 
 
1. Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen Euroopan eri maissa
Niko Eskelinen & Samuli Neuvonen, Itä-Suomen yliopisto

Yhteiskunnallinen osallistuminen on nähty demokraattisten hyvinvointivaltioiden 
keskeisenä peruspilarina ja legitiimin politiikan elinehtona. Viime vuosikymme-
ninä ja edelleen viime vuosina erityisesti nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen 
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rapautuminen on herättänyt huolta ja keskustelua niin Suomessa kuin maailmalla 
laajemminkin. Esityksessä käsitelläänkin 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskun-
nallista osallistumista 14 eri Euroopan maassa. Esityksen aineistona käytetään 
MYPLACE-tutkimushankkeen puitteissa vuosina 2011–2012 kerättyä mittavaa 
eurooppalaista surveyaineistoa (n = 16 597).

Empiirisvetoisen, 14 maata vertailevan esityksen keskeisenä tavoitteena on kuvata 
eurooppalaisten nuorten osallistumista yleisesti sekä esittää niin yksilötason kuin 
yhteiskunnallisen tason syitä nuorten osallistumiselle ja osallistumattomuudelle. 
Osallistumista tarkastellaan tutkimuksellisesti vakiintuneiden sosiodemografisten 
muuttujien, muun muassa iän, sukupuolen, koulutuksen ja yhteiskuntaluokan kaut-
ta, minkä lisäksi tutkimusaineisto mahdollistaa valtiotason ja hyvinvointiregiimien 
välisen vertailun. Perinteisten sosiodemografisten muuttujien ohella yhteiskunnallista 
osallistumista selitetään yhteiskunnan institutionaalisilla ja kulttuurisilla rakenteilla, 
joista keskeisimpinä selittävänä muuttujana voidaan nähdä esimerkiksi tiettyyn 
hyvinvointiregiimiin (kuten pohjoismaiseen tai liberaaliin hyvinvointiregiimiin) kuu-
luminen. Esityksessä pyrimme selittämään eroja yhteiskunnallisessa osallistumisessa 
tai vaihtoehtoisesti osallistumattomuudessa niin yksilö-, maa- kuin regiimitasollakin 
monimuuttujamenetelmin ja monitasomallinnusta hyödyntäen.

Alustus pohjautuu MYPLACE-tutkimushankkeen (http://www.fp7-myplace.eu)  
alustaviin empiirisiin tutkimustuloksiin. Tutkimushankkeessa tarkastellaan laajasti 
ja monimenetelmällisesti muun muassa eurooppalaisten nuorten yhteiskunnal-
lisia arvoja ja asenteita, näkemyksiä ja kokemuksia yhteiskunnista sekä nuorten 
yhteiskunnallista osallistumista.
 
2. Nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen pakot ja mahdollisuudet 
vaikeutuneissa koulutussiirtymissä
Mirja Määttä & Elina Asikainen, Itä-Suomen yliopisto

Artikkelissa tarkastellaan ammattikouluttamattomien nuorten aikuisten kokemuksia 
kohdennetusta tuesta aikuissosiaalityössä ja ammatillisiin opintoihin valmistavassa 
koulutuksessa. Näissä tukimuodoissa nuoria ohjataan kiinnittymään yhteiskuntaan 
ja sen koulutus- ja työelämään ja siten saavuttamaan yhteiskunnassa hyväksi nähty 
autonominen aikuisuus. Tukimuodoissa yhdistyvät yhtäältä nuorten kokemusmaa-
ilmaa ymmärtävä ja eriarvoistavia rakenteita tunteva auttamisen eetos, toisaalta 
normatiivinen ja kontrolloiva ohjaus. Parhaimmillaan nuorten saama ammatillinen 
tuki mahdollistaa heille toimeentulon ja tarvittavien palvelujen ja etuuksien piiriin 
pääsemisen, mutta se asettaa heille myös velvoitteita ja ehtoja tuen saamiselle sekä 
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ohjaa työelämään tähtäävän tulevaisuuden suunnitteluun. Oletamme, että nuorten 
kokemuksissa näkyy vastaavia jännitteitä vapaaehtoisen osallistumisen ja valinnan-
mahdollisuuksien sekä yhteiskunnallisten odotusten, realiteettien ja pakkojen välillä.

Tarkastelemme artikkelissa ensinnäkin, mitä nuorten elämää koskevia tavoitteita 
ja tuen saamisen ehtoja kyseisillä tukimuodoilla: mitä aikuissosiaalityön sekä amma-
tilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen poliittinen ohjaus, lainsäädäntö ja 
organisatoriset ohjeistukset näistä sanovat. Keskitymme artikkelissa kuitenkin siihen, 
millaisia kokemuksia nuorilla yhteiskunnan tarjoamassa sosiaali- ja koulutuspalvelussa 
on. Ammattikouluttamattomien nuorten kokemuksiin pureudutaan artikkelissa 
haastatteluaineiston avulla: aikuissosiaalityön asiakkaita – ja siten toimeentulotuen 
piirissä olevia nuoria – on haastateltu 14 (haastatteluaineisto HA1) sekä ammatil-
lisiin opintoihin valmistavassa koulutuksessa opiskelevia 18 (haastatteluaineisto 
HA2). Kysymme, miten nuoret näiden lakisääteisten ja organisatoristen ehtojen 
puitteissa ja odotuksissa elävät ja toimivat? Miten osallistumisen vapaaehtoisuus 
ja pakollisuus heidän kokemuksissaan ilmenevät? Mitkä tekijät tukevat nuorten 
pysymistä kohdennetun tuen piirissä? Millaisena he näkevät oman toimijuutensa 
ja mahdollisuutensa vaikuttaa elämänsä suuntaan ja sen ratkaisuihin?
 
3. Koulua vai elämää varten? Ammatillisten opettajien käsitykset koulun 
kasvatusvastuusta
Antti Maunu, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Koulut ja oppilaitokset ovat nuorille keskeisiä sosiaalisia ympäristöjä. Yhtäältä 
nuoret työstävät niissä yksilöllistä ja sosiaalista identiteettiään omaehtoisesti, omissa 
kaveriporukoissaan ja muissa vertaisyhteisöissä. Toisaalta koulut ja oppilaitokset 
ovat tärkeitä yhteiskunnallisen sosialisaation instituutioita. Kouluissa ja oppilai-
toksissa nuori oppii paljon siitä, kuinka hänen tulee elää itsenäisenä, aikuisena 
ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä.

Vaikka koulut ja oppilaitokset ovat ensi sijassa nuoria varten, niiden tavoit-
teet, toimintatavat ja ilmapiiri ovat aikuisten rakentamia. Sitä, mitä kouluissa 
opetetaan ja mihin nuoria niissä valmennetaan, ohjataan virallisin säädöksin 
sekä tila-, aika- ja auktoriteettijärjestelyin, mutta myös epävirallisesti. Opettajat 
voivat täyttää viralliset tavoitteet niin kuin parhaaksi näkevät, ja samalla heillä on 
mahdollisuus opettaa jotakin myös virallisen opetussuunnitelman ulkopuolelta. 
Usein varsinainen kasvatustyö, nuorten kohtaaminen yksilöinä ja omissa ryhmis-
sään, jää etenkin ammatillisissa oppilaitoksissa epävirallisen opetussuunnitelman 
ja opettajien henkilökohtaisen panostuksen piiriin.



32

Esityksessä tarkastelen, millaisena ammatilliset opettajat itse näkevät oman 
vastuunsa nuorten kasvattamisessa. Millaisiin suhteisiin opetus ja kasvattaminen 
asettuvat heidän omassa arkityössään? Pitävätkö he tärkeämpänä opettamista vai 
kasvattamista, ja millä perusteilla? Aineistona käytän 14 ryhmähaastattelua, joissa 
kaikkiaan noin 100 ammatillista opettajaa keskustelee näistä teemoista. Ryhmät 
on koottu eri opetusaloilta useilta paikkakunnilta eri puolelta Suomea.

Analyysin päähavainto on, että opettajien käsitykset ja perustelut kasvatus- ja 
opetustyön suhteista vaihtelevat laidasta laitaan ja niissä on suurta ala-, alue- ja 
yksilökohtaista vaihtelua. Toisin sanoen se,  missä määrin ammattiin opiskelevat 
nuoret saavat aikuisten tukea kasvuunsa ja kehitykseensä oppilaitoksen arjessa, on 
jokseenkin sattumanvaraista. Tätä voidaan pitää nuorten koulutuksellisen ja erityisesti 
hyvinvoinnin tasa-arvon kannalta huolestuttavana. Esityksessä analysoin tarkemmin, 
mitkä tekijät vaikuttavat opettajien käsityksiin heidän oman kasvatusvastuunsa 
tarpeellisuudesta tai tarpeettomuudesta, ja mitkä tekijät heidän kokemuksessaan 
helpottavat tai hankaloittavat kasvatusvastuun kantamista arkisessa opetustyössä.
 
4. ”Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa” 
– Yksintulleiden alaikäisten pakolaisten kotoutuminen Varsinais-Suomessa
Outi Arvola, Turun AMK, Terveys ja hyvinvointi / TKI-toiminta ja täydennyskoulutus

Turvapaikanhakijoiden joukossa Suomeen saapuu lapsia ja nuoria ilman van-
hempia. Yksin maahan tulleiden ja Suomesta turvapaikkaa hakevien alaikäisten 
lasten ja nuorten määrä vaihtelee runsaasti; viimeisen 30 vuoden aikana turva-
paikanhakijoita on ollut vuosittain 100–700. Useimmat Suomeen yksin tulleista 
lapsista ja nuorista ovat paenneet levottomuuksia ja aseellisia konflikteja. Suomeen 
päästyään yksintulleet nuoret tarvitsevat tukea itsenäistymiseen, oman elämänsä 
hallintaan ja siirtymiseen koulutus- ja työuralle myös sen jälkeen, kun he ovat 
jo saaneet oleskeluluvan ja siirtyneet perheryhmäkoteihin tai asumaan omillaan.

HALATEN – Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen -projekti 
(2013–2014) tukee alaikäisten, ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden maahan-
muuttajien kotoutumista ja kehittää heidän parissa toimivien ammattilaisten 
osaamista Varsinais-Suomessa. Projektin aikana on luotu monialainen, alueellinen 
asiantuntijaverkosto ja kuvattu nuorten kotoutumista edistäviä palveluita turva-
paikanhakuvaiheesta kotoutumiseen saakka. Nuorille on järjestetty tavoitteellista 
pienryhmätyöskentelyä ja mentoritoimintaa yhdessä yhteistyökumppanien ja 
sosionomi- ja toimintaterapiaopiskelijoiden kanssa.

Projektin tutkimusosuuden toteuttava Siirtolaisuusinstituutti kuu-
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luu NordURM-verkostoon (Nordic Network for Research Cooperation on 
Unaccompanied Refugee Minors), joka pyrkii lujittamaan yksintulleiden turva-
paikanhakijanuorien tutkimukseen liittyvää yhteistyötä sekä kehittämään heitä 
koskevia vertailevia tutkimusprojekteja pohjoismaisella tasolla.  Projektin tutki-
musosuudessa on selvitetty nuorten ja asiantuntijoiden haastattelujen avulla hyvät 
kotouttamisen käytännöt ja miten erilaiset taustat vaikuttavat kotoutumiseen.   
Tutkimuksessa on kerätty tietoa nuorten selviytymisestä elämänmuutoksissa ja 
henkilökohtaisista kokemuksista koko kotoutumisprosessin ajalta. Tutkimuksen 
keskeisimpiä tuloksia ovat havainnot nuorten kohtaamista haasteista suomalai-
sen koulutusjärjestelmän keskellä selviytymisessä sekä vaikeuksista löytää itselle 
mielekästä tekemistä, työtä ja aitoa vuorovaikutusta kantasuomalaisten kanssa. 
Jatkotutkimusta kyseisen kohderyhmän kotoutumisesta ja osallisuuden lisäämisestä 
on tarpeellista tehdä edelleen.
 
VI  MAAHANMUUTTO, NUORET JA ALUEKEHITYS /
MIGRATION, YOUTH AND REGIONAL DEVELOPMENT

Perjantaina/Friday 7.11. klo 9.00–11.00
Sali/Lecture hall N103
Koordinaattori/Coordinator:
Tiina Sotkasiira, Somalialaisena Suomessa ja Minnesotassa – diaspora, kansalaisuus 
ja kuuluminen -hanke, Itä-Suomen yliopisto
 
1. Maahanmuuttajanuoret – suomalaisen syrjäseudun toiveiden tynnyri? 
Tiina Sotkasiira, Itä-Suomen yliopisto (UEF)

Venäjän rajan tuntumassa sijaitseva Pohjois-Karjala on leimallisesti osa sitä Suomea, 
jota tavataan kutsua syrjäseuduksi tai harvaanasutuksi maaseuduksi. Historiallisesti 
tarkasteltuna Pohjois-Karjala eli pitkään metsätaloudesta, jonka vilkastumisen 
aiheuttaman kasvuvaiheen jälkeen alkoi 1960-luvulla raju taantumisvaihe. Vii-
meaikaiset hyvinvointivaltion tarjoamiin palveluihin ja esimerkiksi koulutukseen 
tehdyt leikkaukset myös osaltaan kavensivat elämisen edellytyksiä maaseudulla. 
Erityisesti opiskelu- ja työikäiset nuoret muuttavat joko Joensuuhun tai maakun-
nan ulkopuolelle Monille Pohjois-Karjalan kunnille tämä on tarkoittanut väestön 
ikääntymistä ja jopa suoranaista väestökatoa. 

Tätä trendiä on pyritty vastustamaan aluekehityksen keinoin. Pohjois-
Karjalassakin on havahduttu maahanmuuton mahdollisuuksiin ja järjestetty 
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julkisella tuella aktiviteettejä, joiden arvellaan edistävän kotoutumista ja hou-
kuttelevan alueelle työperäistä maahanmuuttoa. Osa tapahtumista on suunnattu 
nimenomaan nuorille maahanmuuttajille. Toisaalta muutamissa Pohjois-Karjalan 
kunnissa on kokemusta siitä, että niihin muuttaa merkittävissä määrin maahan-
muuttajia. Näissä tapauksissa vastaanotto ei ole kuitenkaan ollut yksiselitteisen 
positiivista, vaan tilanteisiin on liittynyt ristiriitoja ensisijaisesti maahanmuuttoon 
positiivisesti ja kielteisesti suhtautuvien suomalaisten välillä. Toisaalta konfliktit 
heijastuvat monin tavoin maakunnassa asuvien maahanmuuttajienkin arkeen. 
Poliittisten puheiden ja todellisuuden välillä vaikuttaa olevan railo, jota ei tois-
taiseksi ole onnistuttu kuromaan umpeen. 

Esityksessäni tarkastelen pohjoiskarjalaisilta maahanmuuton ja kotouttamisen 
parissa toimivien parissa kerätyn haastatteluaineiston avulla nuoriin maahan-
muuttajiin kohdistuvia toiveita ja odotuksia. Esitys toimii parina Päivi Harisen 
esitykselle, joka keskittyy maahanmuuttajanuorten poliittisen toimintaan. Aineisto 
on kerätty osana Suomen Akatemian rahoittamaa Somalialaisena Suomessa ja 
Minnesotassa – diaspora, kansalaisuus ja kuuluminen -hanketta. 

2. Migration, youth and regional development: case of Azerbaijan Republic
Rzayeva Yagut, Azerbaijan State Pedagogical University 

Background organisation: Founded  in 1921 Azerbaijan State Pedagogical Uni-
versity went through significant transformations and nowadays, functions with its 
13 faculties to deliver excellence in education and teachers preparation. University 
focuses on modern methods of teaching and prepares professional teacher for 
the country and neighbor states. After independence, university members have 
been intensively working on new education methods for schools and educational 
organizations since country has gone through language and alphabetic transforma-
tion after 1996. Azerbaijan State Pedagogical University cooperates with different 
universities all around the world to deliver best practices and integrate modern 
concepts into the educational process.

Azerbaijan as a county gained its independence at the late 1990 currently 
consists of 10 regions with the 59 districts and 11 cities and one autonomous 
republic. Situated in between Russia, Armenia, Iran and Georgia due its geo-
political location and rich reserves country always was a subject for conflicts and 
different type of occupations. After its independence country faces conflict with its 
neighbor due to occupation of its territories. As a result, lots of IDP’s created social 
crisis and most of the schools from the one of the districts of country was closed.
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Along with this situation most of the industrial companies in regions were 
closed due to loss of customers from former Soviet Union countries and they lost 
their competitive advantage. Economic and social situation in country empowered 
migration from regions to the cities. Most of the regions lost their educational 
potential and youth generation was not able to get qualified education. Government 
understands this problem and motivated existing teachers by salary differentiation 
of teachers. However, situation in regions where economic and social situation 
was not fruitful have not stopped speed of migration. 

Independent governance of the country lead to the re-structuring and moder-
nization of economy, after the signature of contract of century where country was 
able to attract its foreign partners to assist in reorganization and more efficient 
exploration of oil reserves.

After 2000’s, incomes from oil were directed to the development of regions and 
youth generation. Country has a vision to transfer oil capital into the human capital 
where education starts to play significant role in empowerment of youth, cut the 
migration and stimulates regional development. Government has launched regions 
social development programs, which covered total reconstruction and renovation of 
regional school, universities, hospital and motorways. All these programs changed 
future understanding of youth about their regions and country starts to experience 
backwards migration from cities to the regions. Currently, government faces the 
problem of consistent presence of youth in the regions since it’s clear that after end 
of these programs youth due to its mobility may flow back to the cities.

Therefore, government and education institution starts to work more in the 
regions to prevent social irregularity and foster development. Government puts 
lots of efforts to the development of agricultural areas in regions and creation of 
industrial factories in regions. Our presentation will enlighten all these issues on 
certain samples and will assist audience to exchange experience and us to learn 
new cases of triple of these concepts.

 3. Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9. luokkalaisten hyvinvointi 
– Kouluterveyskysely 2013
Anni Matikka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista on 
Suomessa toistaiseksi ollut vain vähän tietoa. Kansalliset tutkimukset eivät ole 
tähän asti mahdollistaneet maahanmuuttajataustaisten nuorten erillistä tarkas-
telua. Kouluterveyskysely tuotti vuonna 2013 ensimmäistä kertaa Suomessa 
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laajamittaista ja kattavaa tietoa maahanmuuttajataustaisten nuorten terveydestä 
ja hyvinvoinnista.  Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9. luokkalaisten hyvinvointi 
-raportissa käsitellään peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden vastauksia vuo-
delta 2013. Aineisto luokiteltiin vastaajan ja vastaajan vanhempien syntymämaan 
mukaan neljään luokkaan: valtaväestöön (n=86065), monikulttuuristen perheiden 
lapsiin (n=5972), toisen sukupolven maahanmuuttajiin (n=1641) ja ensimmäisen 
sukupolven maahanmuuttajiin (n=2784).

Ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajanuoret erottuivat selvästi muista 
ryhmistä. Heidän vanhempansa olivat muita yleisemmin työttömänä. Ensimmäisen 
polven maahanmuuttajanuorilla oli muita heikompi keskusteluyhteys vanhempiensa 
kanssa. Perheen yhteinen iltaruokailu oli kuitenkin lähes yhtä yleistä kaikissa ryh-
missä. Ensimmäisen polven maahanmuuttajanuoret olivat muita yleisemmin vailla 
yhtään läheistä ystävää. He joutuivat muita nuoria yleisemmin myös kiusatuiksi, 
fyysisesti uhatuiksi ja seksuaalisen väkivallan kohteeksi.

Ensimmäisen polven maahanmuuttajanuoret kokivat terveytensä heikommaksi 
kuin muut nuoret, olivat yleisemmin väsyneitä ja oireilivat muita nuoria yleisemmin 
(poikkeuksena niska- ja hartiakivut). Heillä oli muita yleisemmin myös ahdistunei-
suutta ja koulu-uupumusta. Ensimmäisen polven maahanmuuttajanuoret tupakoivat, 
joivat alkoholia ja kokeilivat huumeita yleisemmin kuin muut nuoret.

Eri ryhmien oppilaat kokivat vaikutusmahdollisuutensa koulun asioihin lähes 
yhtäläisiksi. Ensimmäisen polven maahanmuuttajanuoret kokivat koulun työilma-
piirin kuitenkin muita heikommaksi ja heillä oli vaikeuksia opiskelussa yleisemmin 
kuin muilla. He myös kokivat saavansa apua koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvissä 
vaikeuksissa harvemmin kuin muut nuoret. Lisäksi he arvioivat joihinkin oppilas-
huollon palveluihin pääsemisen vaikeammaksi kuin muut nuoret.

Alle vuoden Suomessa asuneet ensimmäisen polven maahanmuuttajat erottuivat 
vastauksiltaan Suomessa kauemmin asuneista ensimmäisen polven maahanmuuttajista. 
Maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat heterogeeninen ryhmä, eivätkä kaikki heistä ole 
avun tarpeessa, mutta heidän joukossaan on nuoria, jotka tarvitsevat erityistä tukea.
 
4. Ei vain maahanmuuttaja? Nuorten suomensomalien poliittisia 
pohdintoja ja pyrkimyksiä
Päivi Harinen, UEF

Esitykseni sisältö kristallisoituu erään Suomessa asuvan, poliittisesti aktiivisen 
nuoren somalialaisen oman poliittisen aseman määrittelyssä, jossa hän toteaa 
haluavansa olla monella tavalla vakavasti otettava poliittinen toimija, ei ainoastaan 
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Suomessa asuvien maahanmuuttajien edustaja: ”Ei perinteistä, että mä maahan-
muuttajataustainen oon tässä lähtenyt ehdokkaaks, vaan mä haluan konkreettisesti 
tehdä ja vaikuttaa myös niinkun puolueen sisällä, että myös niinkun että olen 
vaan ehdokas ja puhun äänestäjille”.

Esitys pohjautuu Suomessa asuvilta somalialaisilta koottuun haastatteluaineis-
toon, josta on luettu erityisesti haastateltujen somalialaisnuorten poliittisia pohdin-
toja ja niiden perusteluja kysyen, minkälaista poliittista aktiivisuutta ja poliittisia 
unelmia tutkimukseen osallistuneilla maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on osana 
suomalaista yhteiskuntaa ja nuorten omia, transnationaaleja elämänkulkuja. Analyysi 
osoittaa, että nuorten poliittisten unelmien kenttä ulottuu oman asuinalueen ja 
kunnan asioihin vaikuttamisesta suomalaisen yhteiskunnan muutosprosesseihin, 
Somalian jälleenrakennuskysymyksiin ja laajasti kansainväliseen ihmisoikeustoimin-
taan osallistumiseen. Haastatellut nuoret katsovat omaavansa poliittisesti tärkeää 
erityistietoa, joka kumpuaa heidän omista, monesti traumaattisista elämänkoke-
muksistaan. Tärkeä kysymys onkin: Missä määrin erilaiset paikallisyhteisömme ja 
yhteiskuntamme laajemmin ovat valmiita antamaan tilaa ja mahdollisuuksia tällaiselle 
(yleisessä keskustelussa monesti toivotulle) nuorten poliittiselle aktiivisuudelle? 
 
5. Itäsuomalaisten nuorten suhde etnisiin vähemmistöihin ja populismiin
Niko Eskelinen ja Samuli Neuvonen, UEF

Esityksessä käsitellään itäsuomalaisten nuorten suhdetta vähemmistöihin ja po-
pulismiin määrällistä ja laadullista aineistoa yhdistelemällä. Tutkimusaineiston 
pohjan muodostaa MYPLACE -tutkimushankkeessa Kuopiosta ja Pielisen Karjalan 
alueelta kerätty surveyaineisto (n = 882), minkä lisäksi surveyn antamaa kuvaa 
tarkennetaan syventävien teemahaastattelujen (n = 55) avulla.

Alustuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaa nativismi. Hollantilaisen 
politiikantutkija Cas Mudden mukaan nativismille keskeisiä piirteitä ovat esi-
merkiksi nationalismi, ksenofobia ja hyvinvointisovinismi. Esityksessä nuorten 
suhdetta vähemmistöihin, ja laajemmin populismiin, jäsennetään erityisesti edellä 
mainittujen käsitteiden kautta.

MYPLACE-survey mahdollistaa nationalististen, ksenofobisten ja hyvinvoin-
tisovinististen asenteiden tarkastelun tilastollisesti. Nuorten asenteita vähemmistöjä 
kohtaan käsitellään keskeisten yksilötason muuttujien (esim. ikä, sukupuoli, koulu-
tus, yhteiskuntaluokka ja asuinpaikka) kautta. Kokonaisvaltaisen kuvan ja suhteen 
hahmottamiseksi tilastollisen tarkastelun jälkeen analyysiä syvennetään laadullisella 
aineistolla. Laadullisen aineiston analyysilla pyritään valottamaan nuorten suhdetta 
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populismiin, minkä lisäksi teemahaastatteluista saatu aineisto antaa mahdollisuuden 
tarkastella nuorten suhdetta vähemmistöihin heidän omista näkökulmista käsin sekä 
mahdollistaa nuorten monimuotoisten ja kirjavien näkökulmien esiin nostamisen.

Alustus pohjautuu MYPLACE-tutkimushankkeen alustaviin empiirisiin 
tutkimustuloksiin. Tutkimushankkeessa tarkastellaan laajasti ja monimenetel-
mällisesti nuorten yhteiskunnallisia arvoja ja asenteita, näkemyksiä ja kokemuksia 
suomalaisesta yhteiskunnasta sekä nuorten osallistumista.

VII PANEELIKESKUSTELU: NUORISOLAKI UUDISTUU
– MIKÄ MUUTTUU?

Perjantaina 7.11. klo 9.00–11.00
Sali N105
Koordinaattorit: 
Pia Lundbom, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Mirja Määttä, Itä-Suomen yliopisto
 
Nuorisolaki, sen määritelmät ja linjaukset vaikuttavat käytännössä nuorten asemaan 
yhteiskunnassa sekä nuorisotyöhön. Työryhmässä keskustellaan pyydettyjen alus-
tusten pohjalta nuorisolain merkityksestä nuorille, nuorten parissa työskenteleville 
ja hallinnolle. Kun lakia uudistetaan, mikä muuttuu? Minkä pitäisi muuttua, ja 
mikä taas ei saisi muuttua? 
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Lounaspaikkaehdotuksia
 
Yliopistolla:
Ravintola Aura (Aurora-rakennus), Yliopistokatu 2
Ravintola Carelia (Carelia-rakennus), Yliopistokatu 4
Ravintola Kuutti (Natura), Yliopistokatu 7
Ravintola Pipetti (Futura), Yliopistokatu 7
Ravintola Pihlaja (Borealis), Yliopistokatu 7

Kartta
 

Rautatieasema
Itä-Suomen yliopisto, Natura
Itä-Suomen yliopisto, Metria
Ravintola Kerubi

Sokos Hotel Kimmel
Sokos Hotel Vaakuna
Cumulus Joensuu
Hotelli Aada



Yhteistyötahot


